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Jogszabályok

·
8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által 
foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó 
támogatásról 2553

·
9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról 2555

·
11/2017. (I. 24.) Korm. rendelet a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága fenntartói kötelezettség ellátására 
történő kijelöléséről 2558

·
1/2017. (I. 23.) MvM rendelet a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeiről 2559

Határozatok

· 12/2017. (I. 31.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésről 2568

·
1020/2017. (I. 23.) Korm. határozat a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának 
folyósításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról 2569

·

1021/2017. (I. 23.) Korm. határozat az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, 
valamint a Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő beolvadásával 
összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról 2571

·
1026/2017. (I. 24.) Korm. határozat a Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról szóló 1442/2013. (VII. 16.) 
Korm. határozat módosításáról 2573

·
1028/2017. (I. 24.) Korm. határozat a kiemelt felsőoktatási intézményekről szóló kormányhatározatok 
visszavonásáról 2574

Közlemények

Álláspályázatok

· Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére 2575

· Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 2595

Értesítések

·
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye megsemmisült bizonyítványnyomtatványok érvénytelenné 
nyilvánításáról 2609

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Közlemények

Álláspályázatok

· Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 2625

Tartalomjegyzék
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· Tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmények vezetői pályázatai 2632

· Szakképzési centrumok tagintézmény-vezetői pályázatai 3346
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Jogszabályok

A Kormány 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelete 
a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó 
támogatásról

A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény végrehajtásáról a  művészeti, a  közművelődési 
és a  közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kjtvhr.) 21.  §-a szerinti, 2017. január 
– 2017.  november hónapra számfejtésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz (a  továbbiakban: kulturális 
illetménypótlék) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a  helyi önkormányzat és a  nemzetiségi 
önkormányzat az e rendeletben meghatározottak szerint támogatásra jogosult.

 (2) A  helyi önkormányzat és a  nemzetiségi önkormányzat a  támogatásra az  után a  foglalkoztatott után jogosult, 
aki kulturális illetménypótlékra jogosult, és aki esetében a  kulturális illetménypótlék teljes összege tényleges 
bérnövekedésként jelenik meg.

 (3) A  támogatás kizárólag a 2017. január – 2017. november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett kulturális 
illetménypótlékra, továbbá az  arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható 
fel; a  támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető. Nem nyújtható támogatás a  kulturális 
illetménypótléknak a Kjtvhr. 5. mellékletében meghatározott mértékén felül nyújtott összege és az arra tekintettel 
fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

 (4) A támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.

2. § (1) A támogatást
a) a helyi önkormányzat részére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter,
b) a nemzetiségi önkormányzat részére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
tárgyhónap 12-éig történő utalványozása alapján a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: kincstár) tárgyhónap 
15-éig folyósítja. A  támogatás mértéke a  helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati költségvetési 
szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kulturális 
illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

 (2) A  támogatás utalványozásához a  kincstárnak a  helyi önkormányzat, illetve a  nemzetiségi önkormányzat székhelye 
szerinti területi szerve (e szakasz alkalmazásában a  továbbiakban: igazgatóság) a  kifizetés hónapjának 10-éig – helyi 
önkormányzatonkénti és nemzetiségi önkormányzatonkénti bontásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal – a kincstár 
központi szervén keresztül adatot szolgáltat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a nemzetiségpolitikáért felelős 
miniszter részére.

3. § (1) A  helyi önkormányzat és a  nemzetiségi önkormányzat a  támogatás felhasználásáról 2017. december 31-ei 
fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

 (2) Az  igazgatóság az  elszámolást a  központosított illetményszámfejtési rendszer adatainak figyelembevételével 
felülvizsgálja.

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

5. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



2554 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  •  2017. évi 4. szám

1. melléklet a 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelethez

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás utalványozásához
Megye kódja/sorszám: /

neve:

Helyi önkormányzat / Nemzetiségi önkormányzat A támogatás 2. § (1) bekezdése szerint  

meghatározott mértékeSorszám KSH kódja PIR szám Neve

Megye összesen:

..............................., ...... év .............hó ....... nap

P. H.

.............................................. 
igazgató
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A Kormány 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdés a) és g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény végrehajtásáról a  művészeti, a  közművelődési 
és a  közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kjtvhr.) 6/B.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Községi könyvtár kivételével könyvtárban az  intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás 
ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki az  (1)  bekezdésben meghatározott követelményeknek 
megfelel, továbbá
a) a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy
b) a magasabb vezető beosztás ellátására irányuló pályázata benyújtásakor az a) pont szerinti képzésben vesz részt, 
és azt igazolja.
(5) A  (4) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén a képzés elvégzését a magasabb vezetői megbízás kezdetétől 
számított 2 éven belül igazolni kell, ennek hiányában a munkáltató a magasabb vezetői megbízást visszavonja.”

2. § (1) A Kjtvhr. 6/E. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Múzeumban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki)
„c) kiemelkedő
ca) szakirányú tudományos vagy
cb) szakmai
tevékenységet végez.”

 (2) A Kjtvhr. 6/E. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállító helyen magasabb vezető beosztás ellátásával 
az a közalkalmazott bízható meg, aki:)
„a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és”

 (3) A Kjtvhr. 6/E. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Múzeumban vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki)
„a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,”

 (4) A Kjtvhr. 6/E. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállítóhelyen vezető beosztás ellátásával csak 
az a közalkalmazott bízható meg, aki)
„a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és”

3. §  A Kjtvhr. 6/G. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek – a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – 
a  megbízását követő két éven belül, az  (1)  bekezdés szerinti tanfolyam helyett a  kulturális szakemberek 
szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a  képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, 
államháztartási, könyvtári minőségügyi és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló 
okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.”

4. § (1) A Kjtvhr. 6/K. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Könyvtárban a jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű a munkakörnek 
megfelelő,
a) a  felsőoktatásban szerzett felsőfokú szakképzettséget igazoló, vagy szakirányú továbbképzésben szerzett okirat 
vagy
b) az  Országos Képzési Jegyzékben (a  továbbiakban: OKJ) meghatározott segédkönyvtáros megnevezésű 
szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.”
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 (2) A Kjtvhr. 6/K. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A muzeális intézményi szakmai munkakörök betöltéséhez előírt szakvizsgával egyenértékűnek elismert vizsgát 
igazol az intézmény alaptevékenységének megfelelő, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél.”

5. §  A Kjtvhr. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § Az  1.  § szerinti közalkalmazottat a  besorolása alapján kulturális illetménypótlék illeti meg. A  kulturális 
illetménypótléknak a közalkalmazotti pótlékalapra vetített mértékét az 5. melléklet tartalmazza.”

6. §  A Kjtvhr. 23. §-a a következő (11)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(11) E  rendeletnek a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény végrehajtásáról a  művészeti, 
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr1.) megállapított, a  21.  § szerinti kulturális illetménypótlékot első alkalommal 2017. január 
hónapra tekintettel, 2017. február hónapban kell kifizetni.
(12) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 1-jét megelőzően létesül, vagy 
2016. december 31-ét követően, de 2017. február 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az  (1)  bekezdés szerinti 
kifizetés időarányosan történik.
(13) E  rendeletnek a  Módr1.-gyel megállapított 6/B.  § (4) és (5)  bekezdését a  2018. július 1-jét követően kiírt 
magasabb vezetői pályázatok tekintetében kell alkalmazni.
(14) E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított
a) 6/E. § (1) bekezdés c) pontját,
b) 6/E. § (2) bekezdés a) pontját,
c) 6/E. § (3) bekezdés a) pontját
d) 6/E. § (3) bekezdés c) pontját és
e) 6/E. § (4) bekezdés a) pontját a 2017. január 31-jét követően kiírt vezetői pályázatok tekintetében kell alkalmazni.
(15) E  rendeletnek a  Módr1.-gyel megállapított 6/G.  § (1a)  bekezdését a  2017. január 31-ét követően létrejött 
magasabb vezetői megbízások tekintetében kell alkalmazni.”

7. §  A Kjtvhr. az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

8. §  A Kjtvhr.
a) 6/E.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „tudományos tevékenységet” szövegrész helyébe a „tudományos vagy 

szakmai tevékenységet” szöveg,
b) 6/G. § (1) bekezdésében az „a (3) bekezdésben foglalt kivétellel” szövegrész helyébe az „az (1a) bekezdésben, 

a (2) bekezdésben és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti a Kjtvhr. 8. § (1) bekezdésében
a) az „és helyetteseiknek” szövegrész, és
b) az „illetve kiemelkedő munkát végző közalkalmazottaknak” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez

A kulturális illetménypótlék mértéke a pótlékalap %-ában

Fizetési 

fokozatok

Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

1 52 58 59 59 67 92 95 97 107 116

2 53 59 60 61 69 95 99 102 111 123

3 54 60 61 62 70 98 102 107 117 132

4 54 61 62 64 73 102 106 112 124 140

5 55 62 64 65 75 105 109 117 132 149

6 56 63 65 67 77 108 113 122 140 158

7 57 64 67 68 80 112 116 130 148 165

8 58 66 68 70 82 116 121 137 156 172

9 60 68 70 73 85 120 127 144 163 179

10 61 70 72 75 87 125 133 152 169 186

11 62 72 74 77 90 131 139 158 175 194

12 63 74 76 79 92 136 145 164 182 201

13 64 76 79 81 94 142 151 170 189 209

14 65 78 81 84 96 147 157 177 197 217

15 66 80 83 86 99 153 163 183 204 225

16 69 84 87 90 104 164 174 199 221 247

17 71 87 91 95 109 175 187 215 242 274
”
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A Kormány 11/2017. (I. 24.) Korm. rendelete 
a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága fenntartói kötelezettség ellátására történő kijelöléséről

A Kormány a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény 3. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságát jelöli ki a Budapest 24429/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
természetben a  Budapest V. kerület, Vigadó tér 2. szám alatt található ingatlan tekintetében megvalósított 
KMOP-3.1.1/C-09-2009-0020 azonosító számú, „Galéria és panorámaterasz létrehozása Budapest több ütemben 
kialakítandó legrangosabb kulturális palotájában, a Pesti Vigadó épületében” című projekt (a továbbiakban: Projekt) 
fenntartási kötelezettségének – a Projekt eredeti kedvezményezettjének jogutódjaként történő – ellátására.

 (2) A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága e rendelet hatálybalépésének napjától gyakorolja a Projekttel kapcsolatos 
jogokat és terhelik az azzal kapcsolatos kötelezettségek.

2. §  A Projekt kedvezményezettje mint jogelőd és az  1.  § (1)  bekezdése szerinti jogutódja megállapodást kötelesek 
kötni a  Projekt átadásának jogszabályban nem szabályozott kérdéseinek rendezése céljából. E  megállapodásban 
részletesen meg kell határozniuk az  elszámolásra, a  Projekt szerinti beruházás jelenértékére és a  fenntartási 
költségekre vonatkozó szabályokat.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2017. (I. 23.) MvM rendelete 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről

A szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 90.  § a) és f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben, valamint 
az 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 7. pontja szerinti felügyeleti jogkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását, 
amelyek szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

 (2) A  3.  melléklet tartalmazza az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a  továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és 
az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. 
(VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítések tekintetében 
megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. §  A 2. mellékletben kiadásra kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelményekben feltüntetett szakmai előképzettségen 
túl az  adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni a  korábban kiadott azonos 
megnevezésű, állam által elismert szakképesítéseket is.

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

4. §  Az e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a  képzés megkezdésekor hatályos szakmai és 
vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

5. §  Hatályát veszti a  közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 28/2014. (IV. 24.) 
KIM rendelet.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet az 1/2017. (I. 23.) MvM rendelethez

A B C D

1
Sor- 

szám
Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés/részszakképesítés/szakképesítés-

ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése

2 1. 52 343 01 Közbeszerzési referens Közgazdaság

3 2. 52 462 01 Statisztikai és gazdasági ügyintéző Közgazdaság
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2. melléklet az 1/2017. (I. 23.) MvM rendelethez

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Közbeszerzési referens
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300–400

 2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A B C

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör

3.1.2. 3639
Egyéb, máshova nem sorolható 
üzleti jellegű szolgáltatás 
ügyintézője

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 A közbeszerzési referens a  munkája során mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon alkalmazza 

a  közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a  közbeszerzési vonatkozású 
polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési 
dokumentumokat készít, illetve közreműködik azok elkészítésében. Ajánlatkérői oldalon a  közbeszerzési 
referens folyamatosan figyelemmel kíséri a  beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, 
árainak alakulását. Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet, és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját. 
Előkészíti a  közbeszerzési eljárást megindító felhívást, és a  közbeszerzési dokumentumokat. Koordinálja 
a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, értékeli és beazonosítja az ajánlatokban és részvételi jelentkezésekben 
benyújtott dokumentumokat. Kiválasztja az  adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust, és 
alkalmazza az elektronikus dokumentálás szabályait.

 Ajánlattevői oldalon a  közbeszerzési referens segíti az  ajánlattevő eredményes részvételét az  eljárás teljes 
folyamatában. Figyelemmel kíséri mind az  Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), mind a  Közbeszerzési 
Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az  eljárásban való részvételre, részt 
vesz az  ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításában, és koordinálja az  eljárásban való részvétellel, 
valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat.

 A közbeszerzési referens feladata:
 – alkalmazni a  közbeszerzésekről szóló törvényt, végrehajtási rendeleteit, az  egyéb kapcsolódó 

jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat,
 – nyomon követni az  Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel 

kísérni az  Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a  Közbeszerzési Döntőbizottság 
aktuális döntéseit, valamint a magyar bíróságok közbeszerzési tárgyú döntéseit,

 – áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait,
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 – meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát,
 – elkészíteni az  eljárást megindító felhívást és bekapcsolódni a  közbeszerzési dokumentumok 

összeállításába,
 – alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat,
 – ellátni az  ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és 

a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat,
 – nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését,
 – ellátni az  ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a  megjelent közbeszerzési 

hirdetményeket,
 – felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket, és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslat 

kezelésébe,
 – alkalmazni a  közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, pénzügyi jogi és a  közbeszerzési vonatkozású 

versenyjogi szabályokat,
 – alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény irányadó rendelkezéseit,
 – felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket 

megtenni,
 – a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartást folytatni a közbeszerzési eljárás során,
 – gondoskodni a  közbeszerzésekben a  nyilvánosság biztosításáról a  közbeszerzési jogszabályoknak 

megfelelően,
 – nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok 

körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

3.3.3. – – –

 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B

4.1.
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések  

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése

4.3. 10848-16 A közbeszerzés alapjai

4.4. 10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat

4.5. 10858-16 Jogi alapintézmények

4.6. 11739-16 Közbeszerzési gyakorlat

4.7. 11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  5.2.  pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3. 10848-16 A közbeszerzés alapjai írásbeli

5.2.4. 10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer 
és jogorvoslat

írásbeli

5.2.5. 10858-16 Jogi alapintézmények írásbeli
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5.2.6. 11739-16 Közbeszerzési gyakorlat gyakorlati

5.2.7. 11740-16 Közzététel, kommunikáció 
és az elektronikus eljárási 
cselekmények

gyakorlati

 Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés gyakorlati alkalmazása
 A vizsgafeladat ismertetése: Több összetett, gyakorlati feladat megoldása, amelyek a közbeszerzés 

gyakorlati oldalának számonkérésére irányulnak.
 A feladatok különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:
 – alkalmazandó eljárásrend és eljárástípus,
 – kizáró okok,
 – gazdasági és pénzügyi helyzetre, valamint a  műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó 

feltételek,
 – értékelési szempontrendszer,
 – a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok,
 – a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló számítási módszerek,
 – hirdetményminták és hirdetményfeladás.
 A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés elméleti alkalmazása
 A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladatok különösen a közbeszerzésekről szóló törvény 

és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a kapcsolódó polgári jogi és pénzügyi jogi jogszabályok 
ismeretére épülnek.

 A feladatok különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:
 – a közbeszerzési jogforrások rendszere,
 – a közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzésekről szóló törvény céljai és alapelvei,
 – a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya,
 – az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések,
 – közbeszerzési eljárási cselekmények,
 – a kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere,
 – kivételi körbe tartozó, valamint speciális szabályok alá eső beszerzések,
 – a közbeszerzés becsült értéke,
 – nemzeti eljárásrend,
 – egyes eljárástípusok időtartama és ütemezése,
 – az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok,
 – szerződésekre vonatkozó szabályok,
 – a központosított közbeszerzések,
 – koncessziós beszerzési eljárások.
 A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 A vizsgafeladat megnevezése: Jogi és közbeszerzési ismeretek
 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgafeladatok különösen a közbeszerzésekről szóló törvény 

és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a kapcsolódó polgári jogi és pénzügyi jogi jogszabályok 
ismeretére épülnek. Válaszadás a  vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott 
tételsorokból húzott kérdésekre.

 A kérdések különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:
 – a közbeszerzési jogforrások rendszere,
 – közbeszerzési vonatkozású polgári jog és polgári eljárásjog,
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 – közbeszerzési vonatkozású pénzügyi jog,
 – a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya,
 – a közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzésekről szóló törvény céljai és alapelvei,
 – az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések,
 – közbeszerzési eljárási cselekmények,
 – a kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere,
 – kivételi körbe tartozó, valamint speciális szabályok alá eső beszerzések,
 – a közbeszerzés becsült értéke,
 – nemzeti eljárásrend,
 – egyes eljárástípusok időtartama és ütemezése,
 – az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok,
 – szerződésekre vonatkozó szabályok,
 – koncessziós beszerzési eljárások,
 – a közbeszerzési intézményrendszer,
 – központosított közbeszerzés,
 – a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók,
 – a közszolgáltatókra vonatkozó sajátos szabályok,
 – a közbeszerzések ellenőrzésének rendszere,
 – a közbeszerzési jogorvoslat.
 A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A  vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a  vizsgaidőszakokra, a  vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a  vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok:

 Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységet egy napon kell lebonyolítani.
 A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.
 A gyakorlati vizsgán számológép, számítógép és internethasználat a  gyakorlati vizsgafeladat típusától 

függően.
 Az írásbeli vizsgán hatályos jogszabályok használata.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
 Sikertelen a  komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységének százalékos eredménye 

nem éri el a  61%-ot. A  vizsgázónak abból a  vizsgatevékenységből kell javítóvizsgát tennie, amelyből 
a vizsgabizottság értékelése alapján teljesítménye nem éri a 61%-ot.

 Sikeres a komplex szakmai vizsga, amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes.

 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó 

eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2. Számítógép konfiguráció, internet-hozzáférés

6.3. Hatályos jogszabálygyűjtemény

6.4. Számológép

 7. EGYEBEK
A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei: a  vizsgára bocsátás feltételeként az  5.2.3–5.2.7.  pontban 
meghatározott szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsgatevékenység 
vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A komplex szakmai vizsgán a  vizsgázók mindig az  írásbeli, gyakorlati, illetőleg a  szóbeli vizsgatevékenység 
megkezdésének időpontjában hatályos jogszabályok alapján vizsgáznak. Az  írásbeli, gyakorlati, illetőleg a  szóbeli 
vizsgatevékenység megkezdését legfeljebb 30 nappal megelőzően hatályba lépett jogszabály-változásokat már 
nem lehet számon kérni.
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II. A 2. sorszámú Statisztikai és gazdasági ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 462 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Statisztikai és gazdasági ügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800–1200

 2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök

3.1.2.

3615 Statisztikai ügyintéző

Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

3.1.3. Statisztikai asszisztens

3.1.4. Statisztikai előadó

3.1.5. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 A statisztikai és gazdasági ügyintéző közreműködik a  vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos 

döntések előkészítésében. Közreműködik a  statisztikai adatok gyűjtésében, rendszerezésében. Táblázatot 
szerkeszt. A statisztikai információkból viszonyszámokat számol és vizsgálja azok összefüggéseit. Gyakorisági 
sorokból móduszt, mediánt számol. A mennyiségi sorokból átlagot és szórást számol. Átlagolja az  idősorok 
adatait. Érték-, volumen- és árindexet számol és elemez. Meghatározza a  főátlag (összetett intenzitási 
viszonyszám) változását, térbeli különbözőségét. Standardizálással kiszámolja a  főátlag változására, térbeli 
különbözőségére ható tényezők számszerű hatását és elemzi azt. Kiszámolja a vállalkozás termelési értékét. 
Vezeti az analitikus nyilvántartásokat. Leltározási feladatokat lát el. Elszámolja a termelési költségeket. Ellátja 
az  ügyviteli feladatokat (ügyiratkezelés, hivatalos levelezésben való közreműködés, telekommunikációs 
eszközök használata).

 A szakképesítéssel rendelkező feladata:
 – közreműködni a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,
 – közreműködni a statisztikai adatok gyűjtésében, rendszerezésében,
 – táblázatot szerkeszteni,
 – a statisztikai információkból viszonyszámokat számolni és vizsgálni azok összefüggéseit,
 – gyakorisági sorokból móduszt, mediánt számolni,
 – a mennyiségi sorokból átlagot és szórást számolni,
 – átlagolni az idősorok adatait,
 – érték-, volumen- és árindexet számolni és elemezni,
 – meghatározni a főátlag (összetett intenzitási viszonyszám) változását, térbeli különbözőségét,
 – standardizálással kiszámolni a  főátlag változására, térbeli különbözőségére ható tényezők számszerű 

hatását és elemezni azt,
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 – kiszámolni a vállalkozás termelési értékét,
 – vezetni az analitikus nyilvántartásokat,
 – leltározási feladatokat ellátni,
 – elszámolni a termelési költségeket,
 – ellátni az  ügyviteli feladatokat (ügyiratkezelés, hivatalos levelezésben való közreműködés, 

telekommunikációs eszközök használata).
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

3.3.3. – – –

 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése

4.3. 10861-12 Adminisztratív és ügyviteli feladatok

4.4. 10862-12 Pénzügyi és számviteli alapfeladatok

4.5. 10863-12 Statisztikai feladatok

4.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.

4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  5.2.  pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltételei

A B C

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége

5.2.3. 10861-12 Adminisztratív és ügyviteli feladatok gyakorlati

5.2.4. 10862-12 Pénzügyi és számviteli alapfeladatok gyakorlati

5.2.5. 10863-12 Statisztikai feladatok írásbeli, szóbeli

5.2.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli

5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

 Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 A vizsgafeladat megnevezése: Üzleti levél és pénzügyi gyakorlati feladat
 A vizsgafeladat ismertetése: Adott témában üzleti levél elkészítése számítógépen. Adott 

tevékenységhez kapcsolódó nyomtatvány kiválasztása és kitöltése.
 A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 A vizsgafeladat megnevezése: Statisztikai mutatók alkalmazása a gazdasági feladatokban
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 A vizsgafeladat ismertetése: Komplex gazdasági feladat tanult statisztika mutatókkal történő 
megoldása

 A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 A vizsgafeladat megnevezése: A statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés munkaterületével 

kapcsolatos feladatok ismertetése.
 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései az alábbi 

témaköröket ölelik fel:
 – gazdálkodási alapfogalmak,
 – a vállalkozások jogi formái, létesítésükhöz kapcsolódó tevékenységek,
 – készletgazdálkodási és logisztikai alapfogalmak,
 – a vezetés és irányítás funkciói, módszerei,
 – a vállalkozások marketingfeladatai,
 – szerződéstípusok, azok tartalmi és formai követelményei,
 – adózási alapismeretek,
 – statisztikai alapfogalmak,
 – teljes körű és részleges adatgyűjtés jellemzői,
 – a humánerőforrás gazdálkodás alapelvei.
 A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc)
 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A  vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a  vizsgaidőszakokra, a  vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a  vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok:

 A komplex írásbeli vizsgatevékenységnél használható segédeszköz zsebszámológép, valamint statisztikai 
képletgyűjtemény.

 A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó 

eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2. Irodatechnikai eszközök

6.3. Számítógép

6.4. Szkenner

6.5. Nyomtató

6.6. Szoftverek

6.7. Internet-hozzáférés

6.8. Kommunikációs eszközök

6.9. Formanyomtatványok

6.10. Jogszabálygyűjtemény

 7. EGYEBEK
A képzésre diszkalkuliás tünettel nem javasolt jelentkezni.
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3. melléklet az 1/2017. (I. 23.) MvM rendelethez

Egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetése  
a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, a 2016. augusztus 31-ig hatályos 150/2012. (VII. 6.)  
Korm. rendelettel, továbbá a 2016. szeptember 1-jétől hatályos 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel 
kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között

A B C D E F G

1.
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

2016. szeptember 1-jétől

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

2016. augusztus 31-ig 
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

2.
Sor- 

szám

OKJ  

azonosítószám

Szakképesítés 

megnevezése

OKJ  

azonosítószám

Szakképesítés 

megnevezése

OKJ  

azonosítószám

Szakképesítés 

megnevezése

3. 1. 52 343 01
Közbeszerzési 

referens
52 343 01

Közbeszerzési 
referens

54 343 03
Közbeszerzési 

referens

4. 2. 52 462 01
Statisztikai 

és gazdasági 
ügyintéző

52 462 01
Statisztikai 

és gazdasági 
ügyintéző

52 462 01
Statisztikai és 

gazdasági ügyintéző
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Határozatok

A köztársasági elnök 12/2017. (I. 31.) KE határozata 
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Bánáti Diánát 2017. február 20. napjával 
egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2017. január 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. január 20. 

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/00007-2/2017.
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A Kormány 1020/2017. (I. 23.) Korm. határozata  
a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának folyósításához kapcsolódó 
költségvetési forrás biztosításáról

A Kormány
 1. a  kulturális ágazatban közalkalmazottként, kulturális munkakörben foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka 

2017. január 1-jétől szükséges fedezetének biztosítása érdekében
a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének javaslata alapján 

gondoskodjék az  érintett fejezetek tekintetében a  január-február havi illetménypótlék biztosításához 
szükséges költségvetési forrás rendelkezésre állásáról,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 31.

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjék az  érintett fejezetek tekintetében a  szükséges 
költségvetési forrás rendelkezésre állásáról,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 31. 

2018. évben és azt követően a központi költségvetés tervezése során
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli

a) a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben az  5. Kulturális illetménypótlék cím 
létrehozását,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül a  2. A  helyi önkormányzatok 
működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, az  5. Kulturális illetménypótlék cím javára 10,0 millió 
forintnak az 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a  2.  pont a)  alpontja szerinti cím szerinti támogatás felhasználására a  kulturális ágazatban 
a  helyi önkormányzat és a  nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben 
kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet szerint 
kerüljön sor.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1021/2017. (I. 23.) Korm. határozata 
az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és 
Vízgazdálkodási Intézetének a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő beolvadásával összefüggésben 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány – az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási 
Intézetének a  Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő beolvadásos kiválásával (a  továbbiakban: szervezeti 
átalakítás) összefüggésben a feladatok ellátásának biztosítása érdekében –
a) elrendeli a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 

Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím terhére, 
egyszeri jelleggel az  1.  melléklet szerint 203 085,0 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. február 1.

b) elrendeli az  a)  pont szerinti előirányzat-átcsoportosítás tartós költségvetési hatásának a  2018.  évi központi 
költségvetés tervezésénél történő érvényesítését a c) pont szerinti költségvetési megállapodásban foglaltak 
szerint,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

c) felhívja az  érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a  szervezeti átalakításhoz kapcsolódó feladat 
átadás-átvételi, költségvetési megállapodások megkötéséről.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1026/2017. (I. 24.) Korm. határozata 
a Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról szóló 1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról szóló 1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
a) 2.  pontjában, 4.  pont a)  alpontjában, 8.  pontjában és 12.  pont c)  alpontjában az „a köznevelésért felelős 

államtitkár” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős államtitkár”,
b) 3.  pont a)  alpontjában a  „köznevelésért felelős államtitkára” szövegrész helyébe az  „oktatásért felelős 

államtitkára”,
c) 3. pont f ) alpontjában a „köz- és felsőoktatási sajátosságok” szövegrész helyébe a „köznevelési és felsőoktatási 

sajátosságok”,
d) 4.  pont b)  alpontjában és 12.  pont a)  alpontjában a  „Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság” szövegrész 

helyébe a „Külhoni Magyar Köznevelési Bizottság”,
e) 5.  pontjában az  „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság” 

szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság”,
f ) 7. pontjában a „két” szövegrész helyébe az „egy”,
g) 7. pontjában az „a köznevelésért felelős államtitkár” szövegrészek helyébe az „az oktatásért felelős államtitkár”
szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1028/2017. (I. 24.) Korm. határozata 
a kiemelt felsőoktatási intézményekről szóló kormányhatározatok visszavonásáról

A Kormány
a) a kiemelt felsőoktatási intézményekről szóló 1047/2013. (II. 7.) Korm. határozatát,
b) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről szóló 1104/2013. (III. 7.) 

Korm. határozatát és
c) az  Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kiemelt 

felsőoktatási intézménnyé minősítéséről szóló 1667/2013. (IX. 23.) Korm. határozatát
visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 
a Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.)  
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. november 16-ától legfeljebb öt évig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 1093 Budapest, Fővám tér 8.  

A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling-, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, 

jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, 
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja 
e területen a működést. 

b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges 
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó 
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését 
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések 
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy 
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.

d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben 
a tulajdonosi jogokat. 

e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében 
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak 
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.

f ) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági 
vezető megbízását.

g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles 
eleget tenni. 

h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési 
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.

i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal 

egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves 

vezetői gyakorlat;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, 

a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre 

szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-
szakértő) kinevezhető;

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot, 
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény 

irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában, 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló 

dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget 
megszüntette,

– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2017. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. március 24-én történő 
megjelenést követően 2017. április 10. 

A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla 
felsőoktatási igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani 
az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani, zárt borítékban. 

– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik. 
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői 
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. 
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. 
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges. 
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt 
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Budapesti Corvinus Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”  

A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.  

* * *

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
a Budapesti Gazdasági Egyetem (1055 Budapest, Markó u. 29–31.)    
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2017. november 16-ától legfeljebb öt évig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 1055 Budapest, Markó u. 29–31.  

A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling-, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, 

jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, 
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja 
e területen a működést. 

b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges 
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó 
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését 
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések 
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy 
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.

d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben 
a tulajdonosi jogokat. 

e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében 
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak 
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.

f ) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági 
vezető megbízását.
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g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles 
eleget tenni. 

h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési 
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.

i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal 

egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves 

vezetői gyakorlat;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, 

a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre 

szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-
szakértő) kinevezhető;

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot, 
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény 

irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában, 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló 

dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget 
megszüntette,

– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2017. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. március 24-én történő 
megjelenést követően 2017. április 10.   

A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla 
felsőoktatási igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164. 
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A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani 
az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani, zárt borítékban. 

– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik. 
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői 
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. 
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. 
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges. 
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt 
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”  

A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.  

* * *

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
a Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)   
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2017. november 16-ától legfeljebb öt évig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.    

A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling-, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, 

jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, 
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja 
e területen a működést. 

b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges 
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó 
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését 
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések 
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.
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c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy 
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.

d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben 
a tulajdonosi jogokat. 

e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében 
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak 
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.

f ) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági 
vezető megbízását.

g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles 
eleget tenni. 

h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési 
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.

i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal 

egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves 

vezetői gyakorlat;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, 

a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre 

szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-
szakértő) kinevezhető;

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot, 
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény 

irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában, 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló 

dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget 
megszüntette,

– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2017. november 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. március 24-én történő 
megjelenést követően 2017. április 10.   

A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla 
felsőoktatási igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164. 

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani, zárt borítékban. 

– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik. 
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői 
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. 
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. 
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges. 
A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt 
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Debreceni Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”  

A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.  

* * *

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)    
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2018. január 1-jétől legfeljebb öt évig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.        
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A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling-, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, 

jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, 

létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja 

e területen a működést. 

b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges 

intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó 

kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését 

érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések 

érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy 

a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.

d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben 

a tulajdonosi jogokat. 

e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében 

meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak 

felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.

f ) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági 

vezető megbízását.

g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles 

eleget tenni. 

h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési 

vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.

i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság;

– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;

– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal 

egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);

– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves 

vezetői gyakorlat;

– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, 

a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;

– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre 

szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-

szakértő) kinevezhető;

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,

– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,

– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot, 

– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény 

irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),

– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában, 
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– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló 

dokumentumot,

– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget 

megszüntette,

– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. március 24-én történő 

megjelenést követően 2017. április 10.    

A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla 

felsőoktatási igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164. 

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani az alábbiak szerint:

– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 

kell benyújtani, zárt borítékban. 

– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 

kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik. 

A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői 

megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.

A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. 

A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. 

A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges. 

A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt 

borítékban.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az Eötvös Loránd Tudományegyetem kancellár magasabb vezető 

megbízatására.”  

A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.   

* * *
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
a Miskolci Egyetem (3515 Miskolc, Egyetemváros)   
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2017. november 16-ától legfeljebb öt évig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc, Egyetemváros.

A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling-, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, 

jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, 
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja 
e területen a működést. 

b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges 
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó 
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését 
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések 
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy 
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.

d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben 
a tulajdonosi jogokat. 

e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében 
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak 
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.

f ) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági 
vezető megbízását.

g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles 
eleget tenni. 

h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési 
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.

i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal 

egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves 

vezetői gyakorlat;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, 

a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre 

szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-
szakértő) kinevezhető;

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot, 
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény 

irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában, 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló 

dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget 
megszüntette,

– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2017. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. március 24-én történő 
megjelenést követően 2017. április 10.   

A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla 
felsőoktatási igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani 
az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani, zárt borítékban. 

– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik. 
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői 
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. 
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. 
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges. 
A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt 
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Miskolci Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”  

A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.  

* * *
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
a Nyíregyházi Egyetem (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B)  
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2017. november 16-ától legfeljebb öt évig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling-, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, 

jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, 
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja 
e területen a működést. 

b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges 
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó 
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését 
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések 
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy 
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.

d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben 
a tulajdonosi jogokat. 

e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében 
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak 
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.

f ) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági 
vezető megbízását.

g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles 
eleget tenni. 

h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési 
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.

i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal 

egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves 

vezetői gyakorlat;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, 

a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre 

szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-
szakértő) kinevezhető;

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot, 
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény 

irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában, 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló 

dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget 
megszüntette,

– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A megbízás betölthetőségének időpontja: A megbízás legkorábban 2017. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. március 24-én történő 
megjelenést követően 2017. április 10.   

A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla 
felsőoktatási igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164. 

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani, zárt borítékban. 

– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik. 
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői 
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. 
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. 
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges. 
A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt 
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Nyíregyházi Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”  

A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.  

* * *
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
a Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)     
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2018. január 1-jétől legfeljebb öt évig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.        

A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling-, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, 

jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, 
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja 
e területen a működést. 

b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges 
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó 
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését 
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések 
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy 
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.

d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben 
a tulajdonosi jogokat. 

e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében 
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak 
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.

f ) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági 
vezető megbízását.

g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles 
eleget tenni. 

h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési 
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.

i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal 

egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves 

vezetői gyakorlat;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, 

a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre 

szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-
szakértő) kinevezhető;

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot, 
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény 

irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában, 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló 

dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget 
megszüntette,

– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. március 24-én történő 
megjelenést követően 2017. április 10. 

A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla 
felsőoktatási igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164. 

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani, zárt borítékban. 

– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik. 
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői 
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. 
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. 
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges. 
A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt 
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Pécsi Tudományegyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”  

A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.   

* * *
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
a Széchenyi István Egyetem (9026 Győr, Egyetem tér 1.)    
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2017. november 16-ától legfeljebb öt évig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.      

A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling-, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, 

jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, 
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja 
e területen a működést. 

b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges 
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó 
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését 
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések 
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy 
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.

d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben 
a tulajdonosi jogokat. 

e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében 
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak 
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.

f ) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági 
vezető megbízását.

g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles 
eleget tenni. 

h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési 
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.

i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal 

egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves 

vezetői gyakorlat;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, 

a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre 

szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-
szakértő) kinevezhető;

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot, 
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény 

irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában, 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló 

dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget 
megszüntette,

– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2017. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. március 24-én történő 
megjelenést követően 2017. április 10.   

A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla 
felsőoktatási igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164. 

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani, zárt borítékban. 

– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik. 
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői 
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. 
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. 
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges. 
A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt 
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Széchenyi István Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”  

A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.  

* * *
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
a Testnevelési Egyetem (1123 Budapest, Alkotás u. 44.)    
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2017. november 16-ától legfeljebb öt évig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling-, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, 

jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, 

létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja 

e területen a működést. 

b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges 

intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó 

kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését 

érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések 

érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy 

a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.

d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben 

a tulajdonosi jogokat. 

e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében 

meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak 

felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.

f ) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági 

vezető megbízását.

g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles 

eleget tenni. 

h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési 

vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.

i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság;

– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;

– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal 

egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);

– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves 

vezetői gyakorlat;

– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, 

a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
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– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre 

szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-

szakértő) kinevezhető;

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,

– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,

– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot, 

– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény 

irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),

– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló 

dokumentumot,

– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget 

megszüntette,

– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2017. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. március 24-én történő 

megjelenést követően 2017. április 10.   

A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla 

felsőoktatási igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164. 

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani az alábbiak szerint:

– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 

kell benyújtani, zárt borítékban. 

– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 

kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik. 

A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői 

megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.

A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. 

A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. 

A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges. 
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A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt 

borítékban.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Testnevelési Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”  

A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.  

  Balog Zoltán s. k.,
   miniszter
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt 
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

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

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

szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.

Felsővadász Községi Önkormányzata  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő 
kikötéssel.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 31-éig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3814 Felsővadász, Ady Endre utca 6/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó jogszabályok szerint 
meghatározott feladatok ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése, törvényes működése, munkáltatói jogkör 
gyakorlása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. mellékletének 2. pontjában, 98. § (8) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel, 

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség [Közntv.. 67. § (1) bek. b) pont], 
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat [Közntv. 67. § (1) bek. c) pont], 
– büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való 

megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása [Kjt. 20. § (2) bekezdés a) pont, Kjt. 20. § (4) bekezdés], 
– cselekvőképesség [Kjt. 20. § (2) bekezdés b) pont], 
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, 

illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz [Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pont], 
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a 2007. évi CLII. törvény alapján),
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 

áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– vezetői gyakorlat
– 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott 

végzettségek valamelyikének megléte.

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban 
megjelentetni.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 
– a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő vezetési program és szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelések, 
– a végzettségeket igazoló okiratok másolata, 
– három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 

hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely köznevelési intézményben közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó beleegyező nyilatkozatait, arról , hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 30 napnál nem régebbi, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi 

alkalmassági „alkalmas” minősítéssel rendelkezik,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tanács a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében 

tárgyalja,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 

alatt,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő megismertetéséhez, 
sokszorosításához és továbbításához hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Zirc és Lókút Óvodatársulás címére történő 
megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálása a Társulási Tanács ülésén történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy 
a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak 
dokumentumait megismerhessék.

* * *

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kékcinke Napköziotthonos Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1-jétől 2022. július 31-éig, 
5 évre szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos út 12.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakmai vezetése, 
törvényes működésének biztosítása, szakszerű, törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, 
ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, 
kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására 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.

Pályázati feltételek:
– a 2011. CXC törvény (Nkt.) 3. mellékletében 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 szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz óra 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 Kjt. 20. § (2c.) bekezdése szerinti büntetlen előélet, 
– magyar állampolgárság, 
– cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– óvodában szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolata, 
– kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, 

hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem 
áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelel, 

– szakmai önéletrajz, 
– vezetői program, 
– 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, nyilatkozat arról, hogy nem 

áll a Btk. 52. § (3) bekezdése szerint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Árvay István nyújt, a 06 (96) 577-801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9200 

Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: ÖHO/769/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

– személyesen: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, 
Fő utca 11. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleményezési eljárást követően Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KIH közigazgatási állásportál.
– Mosonmagyaróvár város Honlapja

* * *

Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsöde 
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. – 2022. július 31-éig szól.

A munkavégzés helye: 8420 Zirc, Alkotmány utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás és a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzés,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, 

illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén,
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó 

program, mely tartalmazza az intézmény fejlesztési tervét és irányát,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
– szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 



2599 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  •  2017. évi 4. szám

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, és a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

– a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés 
tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés 
b) pontja alapján.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a Közszolgálati Állásportál honlapján való megjelenést követő 30. nap, 
2017. március 5.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, két példányban (1 eredeti, 1 másolati példány, kötés nélkül) a pályázatnak Cegléd város 

polgármestere címére történő megküldésével (2701 Cegléd, Pf. 85). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 10509/2016., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető,

– elektronikusan, az eredeti példánnyal megegyező tartalommal a polgarmester@cegledph.hu email címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Köznevelési törvényben meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a Képviselő-
testület dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június (CVÖ Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterv szerinti 
utolsó ülése).

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KIH közigazgatási állásportál.

* * *

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Vértesboglár Általános Művelődési Központ 
ÁMK igazgató beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezető megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2017. március 1-jétől 2022. 
augusztus 15-éig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Vértesboglár Általános 
Művelődési Központ (óvoda) magasabb vezetői feladatok ellátása (igazgató). Az ÁMK szakmai és gazdasági 
munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai végzettség, óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– szakmai gyakorlat – 5 év szakmai tapasztalat,
– vezetői gyakorlat – legalább 5 év vezetői tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– 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 vállalása,

– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,
– német nyelvből felsőfokú C típusú nyelvvizsga – tárgyalási szintű nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes, szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
– nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához 

hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 08.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sztányi István polgármester nyújt, a 06 (20) 923-8510-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének címére történő megküldésével 

(8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.). Kérjük a borítékra feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot, valamint a beosztás megnevezését: Vértesboglár Általános Művelődési Központ igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-
testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– KIH közigazgatási állásportál,
– www.vertesboglar.hu

* * *
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Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 15. – 2022. július 14-éig szól. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvodavezető feladata 
az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe, felelős az intézményi szabályzatok 
elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel 
a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, 
végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó 
feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás, 

legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– 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 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetési, fejlesztési program,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dorogi Sándor János nyújt, a 06 (84) 362-501-es 
telefonszámon (101-es mellék).
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A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, egy példányban a pályázatnak a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata címére történő 

megküldésével (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 653/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus,

– személyesen: Dorogi Sándor János, Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása után, 
legkésőbb a véleményezési határidő lejártát követő 30. napot követő első ülésén dönt a Képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KIH közigazgatási állásportál
– Somogyi Hírlap
– Szuperinfo
– www.balatonszarszo.hu
– Szárszó TV képújság
– Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
– Szólád, Kötcse, Nagycsepely, Teleki és Balatonőszöd községekben a helyben szokásos módon.

* * *

Sárvár Város Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Sárvári Vármelléki Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre: 2017. 8. 1. – 2022. 7. 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület 11. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ellátja az Nkt. 69. § 
(1)–(3)  bekezdésében meghatározott feladatokat. Gazdálkodási feladatait a Városgazdálkodás Sárvárral 
együttműködve látja el. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– az Nkt. 67.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat [Nkt. 67. § (1) c) pontja szerint],
– az Nkt. 66.§ (1) b) pontja alapján büntetlen előélet és a pályázóval szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d), 

(2c) bekezdésében felsorolt kizáró okok,
– cselekvőképesség, 
– 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.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, 
– a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó az intézményvezetésre vonatkozó 

vezetési program, 
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami 

nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,
– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy 

büntetlen előéletű és hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondora István polgármester nyújt, a 06 (95) 323-555-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Sárvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9600 Sárvár, 

Várkerület  2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 413-3/2017, 
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

– személyesen: Kondora István polgármester, Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Korm. rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései szerint. A pályázókat Sárvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Erőforrás Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról Sárvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KIH közigazgatási állásportál
– Sárvári Hírlap – 2017. február 10.
– www.sarvarvaros.hu – 2017. február 10.

* * *

Tata Város Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tatai Bartók Béla Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 16-ától 2022. augusztus 
15-éig szól. 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Bartók Béla utca 1/A. 
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: kinevezése szerinti munkaköre 
mellett vezeti az intézményt, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
(továbbiakban: Nkt.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra, biztosítja annak működését, költségvetésének betartását. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, az Nkt. 67.§ (1) bek. a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
– az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti büntetlen előélet és cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 
– az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás 

vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás, 

– magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, 
– a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-ának való megfelelést igazoló, érvényes 

erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy a munkakör része 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, 
– a pályázó nyilatkozata arról hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő 

ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak, 
– szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás, 
– végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens nyújt, 
a 06 (34) 588-660-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth 

tér  1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/11/2017., valamint 
a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelő 
eljárási rend szerint történik. A pályázat eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést kapnak. A pályázat 
elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő 30. napot követő első testületi ülés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 28. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. február 28.
– www.tata.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti kinevezése az Nkt. 3. sz. mellékletében feltüntetett, felsőfokú szakképesítést igénylő munkakörbe 
történik. A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban (eredeti+másolati példány, mely csak az önéletrajzot és 
a vezetési programot tartalmazza) benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. 
A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

* * *

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet 
Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:  a vezetői megbízás határozott időre, 2017. május 2-ától 2022. július 15-éig szól.

A munkavégzés helye: 8100 Várpalota, Mártírok útja 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény törvényes 
működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program 
megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, jogszabály által előírt vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.  évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A magasabb vezető részére biztosított pótlék mértéke 
a köznevelési intézményekben járó illetményalap 40–80%-a.

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 

megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás felfolytatása.

Előny: 
– legalább 10 év óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 
– helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, 
– vezetési, fejlesztési program, 
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
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A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 2.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton: a pályázatnak a Várpalota Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8100 Várpalota, 

Gárdonyi u. 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/19/2017., 
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

– személyesen: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens (8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az érvényes pályázatot benyújtók képviselő-testületi meghallgatását 
követően a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2017. áprilisi képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál 
– www.varpalota.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan, a vezetői 
megbízás határozott időre szól és a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. A benyújtás határidején a Várpalota Város 
Önkormányzathoz való beérkezés időpontját kell érteni.

* * *

Hajdúsámson Város Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény  
igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. április 1. – 2022. március 31-éig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: közművelődési, könyvtári, 
muzeális feladatok szervezése – a vonatkozó jogszabályok szerint az intézmény vezetési, ellenőrzési, és az alapító 
okirat szerinti feladatainak ellátása, munkáltatói jogkör gyakorlása, – a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési 
és Muzeális Intézmény, valamint a Martinkai Közösségi Ház intézményvezetői feladatainak ellátása során az 
intézmény szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény 
képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása, döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, – kulturális értékek közvetítése, rendezvények 
szervezése, lebonyolítása, helyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és 

felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének 
vagy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § a) és c) pontjaiban megnevezett szakvizsgájának megfelelő 
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feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat és kiemelkedő közművelődési tevékenység, vagy főiskolai 
könyvtárosi képtettség,

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, 

illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség – 18. életév betöltése, 
– a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte vagy 

szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,
– kiemelkedő szakmai tevékenység végzése,
– a magasabb vezetői feladatok ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret,
– pályázatkészítés és pályázatkezelés területén szerzett gyakorlat,
– közösségi szervezési területen szerzett gyakorlat, közművelődési tevékenység folytatása,
– számítógép-felhasználói ismeretek (MS Word, Excel, Internet, Power Point).

Elvárt kompetenciák: 
– kiváló szintű kommunikációs készség, 
– együttműködési készség, 
– rugalmasság, 
– tájékozottság és tájékoztatási képesség, 
– kezdeményező- és konszenzuskészség, 
– döntésképesség, pontosság, 
– önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz, 
– iskolai végzettségeket, képzettségeket igazoló okiratok másolatai,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési 

elképzeléseit is tartalmazza,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízását követő két éven belül okirattal igazolja, hogy elvégezte 

a  kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére 
vonatkozó államháztartási és vezetési ismeret a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal 
igazolja,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködő személyek a pályázat tartalmát 

megismerhetik, 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázata elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen kéri,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó – megbízása esetén – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, 

illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Danku József jegyző nyújt, a 06 (52) 590-590-es 
telefonszámon.



2608 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  •  2017. évi 4. szám

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Hajdúsámson Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4251 

Hajdúsámson, Szabadság tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: I./374-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézményvezető/igazgató.

– személyesen: Balázs Erika, Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 8. számú iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti 
bizottság véleményének mérlegelésével dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– www.hajdusamson.hu
– Hivatalos Értesítő

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajdusamson.hu honlapon szerezhet.
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PT G 41622

PT P 19640

CXB C 075551

CXB C 295549

CXB C 295582

CXB C 295583

PT F 030066

PT H 05325

PT H 050410

PT H 050429–050434

PT H 050449

PT P 0004215

PT R 004236

PT R 004246

PT R 004252

PT R 004254

PT R 004255

PT R 004259–004269

PT R 004273

PT R 004283

PT R 004297

PT R 004327

PT S 019568

PT S 019578

PT S 019593
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PT S 019638

PT T 005958

P44 J 003798

P44 J 003824

P44 J 003836

P44 K 058267

P44 K 058281

P44 K 058284

P44 K 058285

P44 K 058287

P44 K 058290

P44 K 058292

P44 K 058301

P44 K 058338

P44 K 058362

P44 K 058367

P44 K 058371

P44 K 058372

P44 K 058382

P44 K 058384

P44 K 058391

P44 K 058399

P44 K 058402

P44 K 058409

P45 A 005880

P45 A 005886

P45 A 005888

P45 A 005894–005897

P45 A 005914

P45 D 001211

P45 D 001221

PTP 024345

PTP 024363

PTP 024328

PTP 024332

PTP 024354

PTO 015033

PTO 009167

P45 J 011554

P45 J 011559

P45 K 019873

P45 K 019880

P45 H 009742

P45 K 019879

P45 K 019875

P44 M 072465

P44 M 072466

P44 M 072425

P44 M 072406

P44 M 072403

P44 L 055011
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P44 L 055015

P44 K 064582

P44 K 064583

P44 K 064589

P44 K 064563

P44 L 082164

P44 L 082194

Á-N H 000045

Értesítések

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye megsemmisült bizonyítványnyomtatványok 
érvénytelenné nyilvánításáról

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 116. §-a alapján a mellékletben feltüntetett számú bizonyítványnyomtatványokat és 
tanúsítványokat érvénytelennek nyilvánítom.

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
  33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás alapján  
  az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:

  Dr. Maruzsa Zoltán s. k.,
  helyettes államtitkár

Melléklet
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CXB B 134187

CXB B 134205

CXB B 134212

CXB B 134213

CXB B 134215

CXB B 134221–134224

CXB B 134229

CXB B 134230

CXB B 134238

CXB B 134240

CXB B 134241

CXB B 134245

CXB B 134259

CXB B 134260

CXB B 392501–392507

CXB B 392513

CXB B 392523

CXB B 392525

CXB B 392526

CXB B 392548

CXB B 392551

CXB B 392552

CXB B 392556

CXB B 392557

CXB B 392559

CXB B 392566

CXB B 392583

CXB B 392596

CXB B 392598

CXB B 392601–392603

CXB B 392611

CXB B 392621–392624

CXB B 392633

CXB B 392637

CXB B 392642

CXB B 567809

CXB B 685137

CXB B 685172

CXB B 685219

CXB B 685235

CXB B 685282

CXB B 783517–783519

CXB B 783523

CXB B 783529

CXB B 783586

P94 C 081607

P94 C 081623

P94 C 082630

CXB C 228713

CXB C 228715

CXB C 228721

CXB C 228726

P91 P 011452–011475

PT K 030322–030325

PT K 030301

PT R 041767

PT R 041786

PT T 026813

PT S 012663

PT S 012594

PT P 042320

PT P 042373

PT P 042375

PT P 042394

PT P 042450

PT S 030807

PT S 030808

PT S 031108

PT S 031109

PT O 022788

PT O 022892

PT O 022900

PT M 033324

PT M 033325

PT P 021999–022004

PT P 022010
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PTP 020019

PTP 020029

PTP 020072

PTP 020102–020106

PTP 020146–020175

PTP 020184–020200

PTP 025688

PTB 025687

PTL 005305

PTL 005309

PTL 005324

PTL 005372–005400

PTL 005901

PTL 042725

PTM 011108

PTM 011111

PTM 011114

PTM 011119

PTM 011121–011155

PTM 011170

PTM 011185

PTM 011188

PTM 011193

PTR 024768–024769

PTR 027440

PTR 027442

PTR 027467

PTR 027470–027475

PTR 027517

PTR 027539

PTR 027561

PTR 027576–027588

PTR 030672

PTI 034408

PTI 034486

PTI 034326

PTI 034355

PTK 002880

PTK 002884

PTK 002895

PTK 002896

PTN 006251

PTN 006133

PTM 011224

PTM 011227

PTM 011243

PTM 011263

PTM 011227

PTM 033333–033350

PTM 033401

PTM 033427

PTM 033428

PTM 033429–033451

Á-N M 001309

Á-N M 001197

Á-N M 001308

Á-N M 001278

Á-N M 001162

Á-N M 001167

Á-N M 001194

P45 J 019150

P45 J 019162

P45 J 019167

P45 J 019155

P45 J 019156

P45 J 019157

PK44 A 093802

PK44 A 093848

PK44 A 093858

PK44 A 093908

PK44 A 093930

Á44 J 001205–001220

Á44 J 001232

Á44 J 001237

Á44 J 001241

Á44 J 001276

Á44 J 001297

P44 L 028839

P44 G 061976

P44 J 003681

P44 K 040429

P44 K 040450

P44 K 040532

P44 L 002809

P44 L 002879

P44 M 035956

P45 B 000036

P45 B 000037

P45 B 000050

P45 H 003110

P45 H 003125

P45 H 003139

P45 H 003140

P45 H 003149

P45 H 003151

PT H 016572

PT L 011294

PT P 010154

PT P 010201

PT M 000965

PT S 005572

PT T 007266

P44 M 014711

P44 M 014691

P44 M 014717

P44 M 014702

P44 M 014690

P44 M 014632

P44 M 014641

P44 M 014629

P44 M 014634

P44 M 014626

P44 M 014631

P44 M 014633

P44 M 014638

P44 M 014669

P44 M 014679

P44 L 012197

P44 L 012196

P44 L 012219

P44 L 012207

P44 L 012205

P44 L 012195

PT T 011040–0141048

PT T 011055

CXB B 774820

CXB B 774821

CXB B 774823

CXB B 774782

CXB B 774790

CXB B 774793

CXB B 774755

CXB B 774779

CXB B 774842

CXB B 694098

CXB B 774768

PT R 006600

P45 A 053865

PTE 103411

PTH 104131–104139

PTH 104113
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PTH 104114

PTJ 066856

PTJ 066855

PTK 096301–096323

PTL 006862

PTL 006864

PTL 006866

PTO 039031

PTO 093041

PTP 030594

PTP 030554

PTP 030537

PTP 030601

PTS 039127

PTS 039123

PTS 039117

PTS 039103

P44 L 086113

P45 L 003251

P45 L 003240

P45 L 003053

P45 L 003055

P45 L 003046

P45 L 003044

P45 L 003052

P45 L 003056

P45 L 003060

P45 L 003206

Á44 J 003788–003790

Á44 J 003803

K 000675

Á45 C 001383

Á45 C 001387

Á45 C 001391

Á45 D 000934

Á45 D 000940

PTT 035658

PTT 035702

PTT 035786

PTH 000839

PTJ 000771

P44 L 014295

P44 M 033417

P44 M 033465

P44 M 033494

P44 M 033506

P44 M 033527

P44 M 033562

P44 M 033603

P44 M 033621

P56 M 000690

P56 M 000694

P45 C 006894

P45 C 006905

P57 B 000339–000368

PTI 028807

PTI 028813

PTI 028827

F 018827

Á-N F 018830

PTH 046005

PTH 046018

PTH 046019

PTH 046024

PTI 004120

PTH 046039

PTL 006179

PTH 046048

PTH 046056

PTI 037524

PTI 039648

PTI 039650

PTI 004102

PTI 004122

PTI 004208

PTI 004254

PTI 004273

PTI 004282

PTI 004286

PTI 004288

PTK 045504

PTK 045553

PTK 045563

PTK 045583

PTL 006182

PTL 006223

PTL 006258

PTN 017654

PTN 017661

PTN 017690

Á-N D 001923

Á-N D 001934

P01 I 046440

P01 I 046445

P01 I 046519

P01 I 047418

P01 I 047419

P44 A 004288

P44 A 004312

P44 A 004215

P44 A 004230

P44 A 004278

P44 A 004279

P44 A 004362

P44 C 029417

P44 C 029428

P44 D 003888

P44 D 003885

P44 D 003891

P45A 049315

P45C 005885

P44 K 011752

Á-AA-A 012005

Á-N F 018819

Á-N C 003000

Á-N D 001914–001918

Á-N D 001935

Á-N D 001946–001950

Á-01 D 001601–001629

Á-01 D 001633–001720

P01 I 047421

P01 I 047500

P44 G 000101–000150

P44 E 002957–003000

PTM 031712

PTT 098318

PTN 017775

PTN 017776

PTN 017781

PTT 037755

PTT 037889

PTT 037898

P44 K 011794

PT F 036761–036770

PT F 036690–036700

PT F 036676–036686

P45 G 013623–013626

P45 H 015715

P45 H 015732

P45 H 015735

P45 H 015736
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P45 H 015744

P45 H 015746

P45 H 015756

P45 H 015757

P45 H 015763

P45 H 015769

P45 H 015771

P45 H 015775

P45 H 015783

P45 H 015785–015787

P45 H 015792

P45 H 015799

P45 H 015801

P45 H 015802

P45 H 015808

P45 H 015809

P45 H 015812

P45 H 015821

P45 H 015823

P45 H 015834

P45 H 015847

P45 J 002350

P45 J 002356

P45 J 002431

P45 L 004320

P45 L 004327

P45 L 004328

P45 L 004342

P45 L 004337

P44 G 090100–090109

P44 H 064137–064150

P44 H 064501–064516

P44 K 045508–045511

PT A 116672–116675

PT H 050124

PT H 050125

PT H 050149

PT H 050150

PT H 053249

PT H 053674

PT H 053675

PT H 053696

PTI 000876

PTI 000878

PTI 000879

PTI 000880

PTI 000145

PTI 066950

PTI 025438–025450

PTI 025295–025297

PTI 120151

PTI 120164–120170

PTR 012949

PTK 006536

PTK 006561

PT R 032372

CXB C 249499–249505

CXB B 785659–785660

P44M 059964

P44M 059976

P44M 059979

P44M 059988

P44M 0059961

P44M 059994

P44M 059968

P44L 005653

P44L 005656

P44L 005660

P44L 005657

P44L 005654

P44L 005659

P44L 005655

Á-N K 000530

PTT 004805

PTT 004792

PTO 006099

PTS 001258–001270

PTS 001233

PTR 003550

PTR 003537

PTT 067586

PTT 067581–067585

PTK 135094

PTK 135096–135097

PTJ 059981

PTJ 188145

PTJ 059967

PTJ 059982

PTJ 200436

PTG 004198

PTK 123125

PTK 123143

PTJ 049184

PTE 015841

PTE 015734

PTG 004124

PTG 004121

PTG 004091

PTE 015826

PTJ 056869

PTJ 056884

PTJ 056894

PTC 051385

PTD 043434

PTT 067618

PTT 067587–067590

PTT 051320

PTP 034632

PTP 034643

PTS 017050

PTS 017064

PTT 019337

PTE 014794

PTE 014815

PTE 014838

PTE 014843

P44 K 023335

P44 K 023337

P44 L 032451

P44 L 032456

P44 L 032468

P44 L 032473

PTP 055574

PTP 055587

PTP 055592

PTR 029453

PTS 026856

PTP 034609

PTP 034636

PTR 024842

PTR 024845

PTR 025386

PTR 025390

PTS 017012

PTS 017015

PTS 017043

PTS 017047

PTS 017062

PTE 014730

PTE 014739

PTE 014740
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PTE 014744

PTF 002504

PTF 002505

PTF 002518

PTF 002524

PTF 002527–002534

PTF 002536

PTF 002537

PTF 002572

Á-N F 002303

P45 E 011747

P44 G 048754

P44 G 048760

P44 D 039362

P44 E 008558

P44 B 082537

Á44 A 004152

P44 J 007096

P16 G 017441

P44 K 060304

P44 E 053071

Á44 B 002601

P44 H 061826

P44 E 053001

P16 G 017391

P16 F 009755

P 44 K 052606

P 44 K 052677

P 44 K 052680

P 44 K 052682

P 44 K 052685

P 44 K 052704

P 44 K 052705

P 44 K 052706

P 44 K 052721

P 44 K 052727

P 44 K 052733

P 44 K 112424

P 44 K 112431

P 44 K 112434

P 44 K 112436

P 44 K 112444

P 44 K 112443

P 44 K 112446

P 44 K 112447

P 44 K 112450

P 44 K 112454

P 44 K 112455

P 44 K 112459

P 44 K 112461

P 44 K 112464

P 44 K 112466

P 44 K 112467

P 44 K 112483

P 44 K 112487

P 44 K 112494

P 44 K 112495

P 44 K 112497

P 44 K 112499

P 44 L  051965

P 44 L  051985

P 44 L  051992

P 44 L  052000

P 44 L  052001

P 44 L  052027

P 44 L  052036

P 44 L  052038

P 44 L  052046

P 44 L  052054

P 44 L  052065

P 44 L  052072

P 44 L  052073

P 44 L  052077

P 44 L  052084

P 44 L  056587

P 44 L  056591

P 44 L  056593

P 44 M 005484

P 44 M 005494

P 44 M 005496

P 44 M 005498

P 44 M 005521

P 44 M 005526

P 44 M 005527

P 44 M 005534

P 44 M 005543

P 44 M 005598

Á 44 B 002318

Á 44 B 002319

Á 44 B 002320

Á 44 B 002321

Á 44 B 002322

Á 44 B 002323

Á 44 B 002324

Á 44 B 002325

Á 44 B 002326

Á 44 B 002327

P 44 E 019166

P 44 F 038541

P 44 F 038545

P 44 F 038546

P 44 F 038547

P 44 F 038548

P 44 F 038549

P 44 F 038550

P 44 F 038551

P 44 F 038552

P 44 F 038553

P 44 F 038554

P 44 F 038555

P 44 F 038626

P 44 G 060222

P 44 G 060263

P 44 G 060265

P 44 G 060269

P 44 G 060266

P 44 H 033057

P 44 H 033058

P 44 H 033102

P 44 H 033104

P 44 H 033117

P 44 E 019244

P 44 H 033079

P 44 H 033099

A 0017866

A 0017867

A 0017868

A 0017869

A 0017870

A 001817

A 001818

A 001819

A 001820

A 001821

P 01 G 022819

P 01 G 022820

P 01 G 022849

P 01 G 022850

P 01 H 005672

P 94 B 095009

P 94 B 095010
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P 94 B 095011

P 94 B 095012

P 94 B 095013

P 94 B 095014

P 94 B 095015

P 94 B 095016

P 94 B 095017

P 94 B 095018

P 94 B 095019

P 94 B 095020

PTA 034001

PTA 034002

PTA 034003

PTA 034004

PTA 034005

PTA 034006

PTA 034007

PTA 034008

PTA 034009

PTA 034010

PTA 034011

PTA 034012

PTA 034013

PTA 034014

PTA 034015

PTA 034016

PTA 034017

PTA 034018

PTA 034019

PTA 034020

PTA 034021

PTA 034022

PTA 034023

PTA 034024

PTA 034025

P 45 A 071008

P 45 A 076498

P 45 J 007884

P 45 J 007904

P 45 J 007915

P 45 J 007929

A 001020

A 001032

A 001033

A 001034

A 001040

PTG 018693

PTG 018696

PTG 018697

PTG 018698

PTG 018699

PTG 018700

PTJ 036257

PTJ 036258

PTJ 036275

PTK 034459

PTK 034460

PTK 034461

PTK 034462

PTK 034463

PTK 034465

PTK 034468

PTK 034469

PTK 034470

PTK 034472

PTK 034473

PTK 034474

PTK 034475

PTK 034479

PTK 034480

PTK 034481

PTL 010502

PTL 010503

PTL 010504

PTL 010505

PTL 010506

PTL 010507

PTL 010508

PTL 010509

PTL 010510

PTL 010511

PTL 010512

PTL 010513

PTL 010514

PTL 010515

PTL 010516

PTL 010517

PTL 010518

PTL 010519

PTL 010520

P 16 I 005431

P 16 I 005432

P 16 I 005433

P 16 I 005438

P 16 I 005439

PTC 00106994

PTC 00106995

PTC 00106996

PTC 00106997

PTC 00106998

PTF 059199

PTI 021520

PTI 021522

PTI 021523

PTJ 125438

PTJ 125439

PTJ 125440

PTJ 125441

PTJ 125442

PTJ 125443

PTJ 125444

PTJ 125445

PTJ 125446

PTJ 125447

PTJ 125448

PTJ 125449

PTJ 125450

PTK 024521

PTK 024522

PTK 024523

PTK 024524

PTK 024525

PTK 024526

PTL 032444

PTL 032445

PTK 023548

PTK 023549

PTK 023550

PTK 023547

PTB 0003488

PTC 036104

PTC 036112

PTC 036152

PTI 037400

PTL 026224

PTL 026237

PTL 026256

PTM 010520

PTN 001226

PTN 001260

PTN 001291
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PTN 001292

PTN 001427

PTN 001464

PTO 024557

PTO 024558

PTO 024559

PTO 024560

PTO 024561

PTO 024562

PTO 024563

PTO 024564

PTO 024565

PTO 024566

PTP 018671

PTP 018687

PTP 018716

PTR 026278

PTR 026280

PTR 026283

PTR 026317

PTR 026318

PTR 026319

PTR 026320

PTR 026330

PTR 026335

PTR 026349

PTR 026356

PTR 026357

PTR 026359

PTS 016651

PTS 016658

PTS 016666

PTS 016670

PTS 016673

PTS 016676

PTS 016677

PTS 017116

PTS 017118

PTS 017162

PTS 017167

PTS 017174

PTS 017175

PTO 024592

PTO 024955

PTA 114085

PTA 001409

PTA 001410

PTH 070067

PTH 070069

PTJ 027278

PTJ 027271

PTK 004895

PTH 070030

PTH 070021

PTF 093172

PTF 093173

PTF 093174

PTF 093175

PTG 037936

PTG 037914

PTG 037966

PTG 037967

PTF 093207

PTF 093206

PTK 000724

PTK 000683

PTK 015569

PTF 188869

PTF 188863

PTF 188861

PTF 130950

PTC 004661–004695

PTC 004701–004750

PTC 00452–004795

PTB 144925

PTA 114138

PTA 114149

PTA 114152

PTA 001658

PTA 053797

PTC 004773

PTB 000270–000275

PTB 000277–000283

ÁNYD 007662–007691

PTB 000264–000268

PTB 000253

PTB 000242

PTC 005334–005379

PTC 005381–005383

ÁNYC 003022–003031

PTC 002126–002135

PTC 003954–003968

PTC 001313

PTC 001315

PTC 003869–003948

PTC 003851–003953

PTB 009381–009382

PTB 009386

PTB 009395

PTJ 051679

PTJ 051680

PTJ 051681

PTJ 113270–113272

PTJ 113295–113297

PTJ 113316

PTJ 113335

PTJ 113357

PTJ 113358

PTJ 113379

PTJ 113380

PTE 000809–000838

PTC 001298–001312

PTA 000208–000227

PTB 001051–001062

PTA 053751–053752

PTB 009359–009361

PTB 009378

PTA 114285–114300

PTA 005313–005322

PTB 004349–004377

PTA 000198–000207

P56F 001096–001100

P56H 000236–000250

P44G 032678–032700

P44H 058501–058550

P56F 001077–001078

P56F 001085

P56F 001087

P56F 001091

P57A 000438

P44G 032667–032669

P44G 032672

P44F 049654

P44F 049663

P44F 049670

P44F 049673

P44F 049675

P44F 049679

P44F 049689

P44F 049692

P45B 007931
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P56C 001770–001771

P56C 001773

P56C 001776

P56C 001778

P56C 001788

P56C 001791

P56E 000663

P56E 000802

P56E 000803

P56E 000806

P56E 000808

P56E 000810

P56E 000815

P56E 000818

P56E 000837

P56E 000840

P56E 000841

P56E 000845

P56E 000849

P56F 0001056

P57B 000275

P56F 001089

P44C 089063–089075

P44C 089079–089089

P44C 089091–089104

P44C 089124–089128

P44C 089130–089135

P44C 089145

P44E 075852

P44E 075854

P44E 075864

P44E 075883

P44E 075884

P44E 075887

P44E 075894

P44E 075897

P44E 075899

P44E 075927

P44E 075934

P44E 075940

P44E 075943

P44E 075948

P44E 075975

P44E 075980

P44E 075984

P45B 007883–007886

P45B 007888–007901

P45B 007911

PTI 493367

PTI 493373–493375

PTI 493399

PTJ 104307

PTJ 104366

PTJ 104303

PTJ 104312–104314

PTJ 104369

PTJ 104370

PTB 004636

PTI 033872

PTI 033897

PTK 011501

PTK 011528

PTK 011535

PTK 011539

PTK 011548

PTK 011549

PTK 011560

PTK 011574

PTK 011577–011579

PTK 011581–011584

PTK 011588–011591

PTK 011596–011597

PTK 011600

PTK 011604

PTK 011612

PTK 011623

PTK 011625

PTK 011637

PTK 011644

PTK 011645

PTK 011657

PTK 011658

PTK 011660

PTK 011688

PTK 011696

PTM 019702

PTM 019719

PTM 019721

PTM 019725

PTM 019763

PTM 019780

PTM 019785

PTM 019786

PTM 019788

PTM 019792

PTM 019793

PTM 019996

PTM 019998

PTN 018005

PTN 018012

PTN 018010

PTN 018042

PTN 018043

PTN 018045

PTN 018075

PTN 018079

PTN 018100

PTH 033601

PTH 033660

PTH 033670

PTO 036510

PTC 000701

P44N 080224

P44N 080206

P44N 080221

P44N 080215

P44N 080211

P44N 080214

P44N 080217

P44N 080296

P44N 080297

P44M 002979

P44M 002989

P44N 043782

P44N 080250

P45K 014591

PTT 003587

PTT 003613

PTT 003622

PTT 003630

PTT 003635

PTT 003640

PTR 011085–011100

PTR 01122

PTR 011159

PTR 011114

PTJ 035460

PTJ 035464

PTJ 035470

PTJ 035472

PTI 021749
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PTK 012001

PTK 012007

PTK 012013

PTK 012021

PTK 012026

PTK 012039

PTK 012092

PTK 012101

PTK 012102

PTK 012109

P44L 022523

P44L 022285

P44K 045278

P44L 021942

P44K 045357

P44K 045287

P44L 022300

P44K 045301

P44K 045316

P45J 002226

P45J 002235

P45J 002241

P45H 001751

PTR 002452

PTR 002453–002464

PTM 008834–008845

PTR 002465–002467

PTH 004094

PTH 004088

PTH 004096

PTN 001365

PTP 005793

PTP 025872

PT T 000166

PT T 000154

PT S 034999

PT T 016816

PT I 029160

PT S 034997

PT S 001863

PT P 067809

PT P 000933

PT P 067805

PT P 000931

PT P 067812

PT S 034967

PT O 000964

PT P 067806

PT R 002772

PT R 002758

PT T 016819

PT R 002756

PT O 036989

PT K 000350

PT M 069823

PT K 000341

PT K 000339

PT M 001343

PT M 069806

PT R 002798

PT R 048269

PT R 048292

PT O 000970

PT N 065171

PT O 036984

PT O 036996

PT O 036977

PT O 000971

PT K 000346

PT O 036946

PT O 000974

PT O 000977

PT O 000969

PT O 000957

PT O 000976

PT I 002729

PT L 000771

PT I 002717

PT I 029105

PT D 001863

PT F 001181

PT J 002307

PT L 043711

PT L 043723

PT I 002712

PT I 002706

PT I 029126

PT J 002303

PT D 048643

PT I 029129

PT J 092674

PT H 000251

PT A 014952

PT B 000507

PT K 008415

PT K 008448

PT K 000326

PT K 000334

PT K 008417

F 001801

PT H 014190

PT H 014200

PT H 014192

F 000742

PT H 014188

PT H 014195

PT H 014193

PT H 014191

PT H 014189

PT H 014198

PT H 014194

M 000225

M 000244

M 000264

PT I 041820

H 000349

H 000351

H 000336

PT I 041821

H 000352

PT L 045001

PT I 041846

PT I 041822

K 000587

I 001563

I 001564

G 000401

G 000363

G 000371

F 000342

H 000378

PT G 002473

G 000368

H 000322

H 000016

G 000370

H 000050

PT H 009838

H 000351

H 000371

H 000336
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H 000043

G 000331

PT G 002472

PT I 005408

PT G 002465

PT H 009840

PT G 002451

PT G 002479

PT G 002475

P44 L 041430

P44 K 012882

P44 L 041419

P44 K 012856

P44 K 012871

P44 H 045948

P44 M 021536

P44 M 021513

P44 G 009093

P44 H 045949

P44 H 045950

P44 H 045926

P44 H 045924

P44 H 045903

P44 M 021528

P44 M 021527

P44 G 009090

P44 G 009086

P44 G 009094

P44 M 021525

P01 I 041250

P01 I 041238

P01 I 041245

P01 I 041242

P01 I 041239

P01 I 041235

P01 I 041232

P01 I 041249

P01 I 041247

P01 I 041244

P01 I 041241

P01 I 041237

P01 I 041234

PT C 0030117

P01 I 041248

P01 I 041246

P01 I 041243

P01 I 041240

P01 I 041236

P01 I 041233

P44 H 033122

P44 H 033123

P44 H 033124

P44 H 033125

P44 H 033341

P44 H 033342

P44 H 033343

P44 H 033344

P44 H 033345

P44 H 033346

P44 H 033347

P44 H 033348

P44 H 033349

P44 H 033350

P44 G 060276

P44 G 060275

P44 H 033701

P44 F 054998

P44 G 058849

P44 D 027131

P44 C 047506

P44 C 047515

P44 C 047514

P44 B 078172

P44 B 078176

P44 E 045730

P44 D 027155

P44 E 045736

P44 M 053857

P44 K 053527

PT A 031963

PT C 002902

PT C 002918

PT C 002975

PT E 069893

PT O 012307

PT O 012310

PT O 012337

PT O 012347

PT O 012329

PT O 038707

PT N 019224

PT P 006358

PT P 006348

PT P 006337

PT R 013199

PT L 015642

PT L 015645

PT L 015656

PT L 015681

PT K 100319

PT G 053511

PT N 040052

PT N 040056

P45 A 059260

P45 A 059293

P45 A 059263

P45 A 059266

P45 A 059268

P94 C 013769

P94 C 013777

P94 C 013778

P94 C 013780

P94 C 013785

P94 C 013803

P94 C 013804

P94 C 013807

P94 C 013809

P94 C 013810

P94 C 013812

P94 C 013815

P94 C 013817

P94 C 013823

P94 C 013824

P94 C 013845

P94 C 013846

P94 C 013850

P94 B 121614

P94 B 121595

P94 B 121691

P94 B 121462

P94 B 121615

CXB B 785926

CXB B 785923

CXB C 075997

CXB C 076000

CXB C 076005

CXB C 076014

CXB C 076015

P44 L 046586

P44 L 046575

P44 L 046609
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P44 K 003172

P44 K 003169

P44 K 003168

P44 K 003115

P44 K 003112

P44 K 003246

P44 K 003239

P44 K 003198

P44 D 011912

P44 F 051871

P44 F 051888

P44 F 051895

P44 F 051896

P44 F 051931

P44 F 051912

P44 F 051903

P44 F 051910

PT O 051966

PT O 051967

PT O 051968

PT O 051969

PT O 051970

PT O 051971

PT O 051972

PT O 051973

PT O 051974

PT O 051975

PT O 052103

PT O 052104

PT O 052105

PT P 012036

PT P 012037

PT P 012038

PT P 012039

PT P 012040

PT P 012041

PT P 012042

PT P 012043

PT P 012044

PT P 012045

PT P 012201

PT P 012202

PT P 012203

PT P 012204

PT P 012205

PT P 012206

PT P 012207

PT P 012208

PT P 012209

PT P 012210

PT P 012211

PT P 012212

PT P 012213

PT P 012214

PT P 012215

PT P 012216

PT P 012217

PT P 012218

PT P 012219

PT P 012220

PT P 012221

PT P 012222

PT P 012223

PT P 012224

PT P 012225

PT P 012226

PT P 012227

PT P 012228

PT P 012229

PT P 012230

PT P 012231

PT P 012232

PT P 012233

PT P 012234

PT P 012235

PT P 012236

PT P 012237

PT P 012238

PT P 012239

PT P 012240

PT P 012241

PT P 012242

PT P 012243

PT P 012244

PT P 012245

PT P 012246

PT P 012247

PT P 012248

PT P 012249

PT P 012250

PT T 032102

PT T 032132

PT T 032147

PT T 032151

PT K 072626–072630

PT K 072596–072600

PT K 072557

PT N 065052–065065

PT L 043764

PT L 043766–043769

PT J 092807–092820

PT I 029228–029229

PT I 028800

PT I 028792–028794

PT I 028797–028798

PT I 029201

PT S 057926–057940

PT R 050226–050250

PT O 062041–062050

PT O 062039

PT O 062080

PT F 020296–020297

PT F 020250

PT D 029977

PT D 029994–029999

PT D 000495–000498

PT C 099609

PT C 099611–099620

PT A 079196–079200

PT H 068484–068485

PT H 020005–020007

PT H 068453

PT H 020054

PT H 068476

PT H 020030

PT H 020028

PT H 020023

PT H 020015

PT H 020009

PT G 038675

PT G 049498

PT G 049475

PT G 081461

PT G 081407

PT G 081405

PT G 038651–038652

PT G 038657

PT G 080475

PT A 079188

PT A 079143

PT E 000500
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PT E 000419

PT E 020281

PT F 020289

PT J 092781–092786

PT J 092774

PT J 092749

PT T 032102

PT T 032132

PT T 032147

PT T 032151

PT M 026648

PT M 026676

PT M 026686

PT M 026655

PT O 062096

PT N 065066

PT N 065023

PT P 054899

PT P 054890

PT R 050284

PT R 050295

PT I 029205

PT S 057880

PT S 057882

PT S 057890

PT S 057909–057910

P44 D 058503

PT T 085001

PT S 095787

PT S 095779

PT T 085006

PT S 095762

PT S 095772

PT T 085025

PT T 085003

PT T 085236

P44 N 047438

P44 N 047429

P44 N 047452

P44 N 047362

P44 N 047361

P44 N 047406

P44 N 047411

P44 N 047489

P44 N 047492

P44 N 047488

P44 N 047481

P45 L 016083

P45 K 020874

PT T 003972

PT U 002401

PT U 002402

PT U 002403

PT U 002422

P44 M 053945

P44 N 081637

P44 N 081782

P44 N 081788

P45 A 065341

PT R 008700–008702

PT S 055252

PT M 007517

PT L 042894

PT I 017524

PT J 060028

PT I 017525

PT A 060053

PT A 003504

PT A 003592

PT A 003560

PT A 003561

PT B 144272

PT B 144279

PT B 144285

PT B 144314

PT C 007557

PT C 007560

PT C 007561

PT C 007563

PT C 007567

PT C 007589

PT C 007598

PT C 007599

PT C 007619

PT C 007628

PT C 007668

PT C 007669

PT D 051109

PT D 051131

PT D 051134

PT D 051330

PT D 051331

PT D 051332

PT D 051333

PT D 051372

PT D 051455

PT F 077049

PT F 077050

PT F 077069

PT F 077070

PT F 077081

PT F 077116

PT F 077121

PT F 077132

PT F 077145

PT F 077149

PT F 077180

PT F 077195

PT J 017383

PT J 017399

PT J 122278

PT J 122279

PT J 122272

PT L 023745

PT H 001160–001163

PT A 031671

PT A 031841

PT A 032097

PT D 001606

PT G 003656–003665

PT D 000099

PT G 000533–000535

PT H 000046–000060

PT A 001126–001130

PT N 002961

PT U 035275

PT U 035276

PT U 005337

PT U 005343

P44 N 060563

P44 N 077033

P45 M 007201

P45 M 007202

PT T 001398

PT U 001520

PT T 001363

PT S 000561

PT T 068625

PT T 016360

P44 J 004105

Á44 J 003132
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Á44 J 003129

Á44 J 003146

Á44 J 003158

Á44 K 003341

Á44 K 003351

Á44 K 003354

Á44 K 003356

Á44 K 003372

Á-01 D 001586

Á-01 D 001587

Á-01 D 001592

Á-01 D 001596

Á45 C 000571

Á45 E 000094

Á45 E 000095

Á45 E 000872

Á45 F 000941

Á-NN 003401

Á-NL 000220

Á-NL 000227

P56 N 001521

PTU 016823

P44 N 063926

P44 N 063927

P44 N 063944

P44 N 064235

P44 N 064219

PTU 012289

P45 L 017906

P45 K 010310

P45 M 004651

P45 M 004656

P45 M 004657

P45 M 004661

PT T 032191

PT U 010144

PT U 010110

PT U 010170

PT U 010172

P44 N 063518

P44 N 063516

P44 N 063552

PT U 012419

PT U 012420

PT U 012421

PT U 012461

PT J 092651

PT K 014522

PT K 014549

PT K 014550

PT L 043321

PT L 043383

PT M 013903

PT M 013905

PT M 013921

PT N 066317

PT P 031383

PT P 031428

PT P 031429

PT P 031430

PT I 029545

PT I 029558

PT I 029566

PT I 029586

PT T 050722

PT T 050705

PT S 075892

P44 N 075026

P44 N 075027

P44 N 075028

P44 N 075029

P44 N 075030

P44 N 075031

P44 N 075032

P44 N 075033

P44 N 075034

P44 N 075035

P44 N 075036

P44 N 075037

P44 N 075038

P44 N 075039

P44 N 075040

P44 N 075041

CXB B 808910

P44 L 039521

P45 L 003352

P45 L 003354

P45 L 003389

P45 L 003406

P45 L 003418

P45 L 003419

P45 L 003420

P45 L 003432

P45 L 003447

P45 L 003450

P45 L 003452

P45 L 003454

P45 L 003456

P45 L 021506

P45 L 021514

P45 L 021515

P45 L 021525

P45 L 021526

P45 L 021527

P45 L 021528

P45 L 021536

P45 L 021537

P45 L 021556

P45 L 021557

P45 L 021570

P45 L 021585

P45 L 021601

P45 L 021607

P45 L 021630

P45 L 021637

P45 L 021649

P45 L 021657

P45 L 021701

P45 L 021720

P45 L 021723

P45 L 021729

P45 L 021730

P45 L 021744

P45 L 021757

P45 L 021785

P44 K 052545

P44 K 052563

P44 K 052577

P44 K 052581

P44 L 016559

P44 L 016561

P44 L 016585

P44 L 016620

P44 L 016624

P44 L 016630

P44 M 011244

P44 M 011258

P44 M 011263

P44 M 011290

P44 M 011313

P44 M 011334
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P44 M 011341

P44 N 002136

P44 N 002147

P44 N 002157

P44 N 002164

P44 N 002165

CXB B 117839

CXB B 474122

CXB B 474123

CXB B 474124

CXB B 474125

CXB B 474126

CXB B 474140

CXB B 474141

CXB B 474142

CXB B 474143

CXB B 474144

CXB B 474145

CXB B 474146

CXB B 474147

CXB B 474148

CXB B 474149

CXB B 474150

CXB B 474151

CXB B 474152

CXB B 474153

CXB B 474154

CXB B 474155

CXB B 474156

CXB B 474157

CXB B 474158

CXB B 474159

CXB B 474160

CXB B 474161

CXB B 474162

CXB B 474163

CXB B 474164

CXB B 474165

CXB B 474166

CXB C 073726

CXB C 302561

CXB C 302583

CXB C 467693

PT O 002091

PT R 003792

PT S 039012

PT S 039090

PT S 039093

PT T 011950

PT T 011959

PT T 011962

PT U 037838

P13 F 000090

P13 F 000091

P13 F 000092

P13 F 000093

P13 F 000094

P13 F 000095

P13 F 000096

P13 F 000097

P13 F 000098

P13 F 000099

P13 F 000100

P16 I 046166

P16 I 046167

P16 I 046168

P16 I 046169

P16 I 046170

P16 I 046171

P16 I 046172

P16 I 046173

P16 I 046174

P16 I 046175

P16 I 046376

P16 I 046377

P16 I 046378

P16 I 046379

P16 I 046380

PT E 000026

PT E 000037

PT E 000042

PT E 000043

PT E 000044

PT E 000045

PT E 000046

PT E 000047

PT E 000048

PT E 000049

PT E 000050

PT E 000051

PT E 000052

PT E 000053

PT E 000054

PT E 000055

PT E 000056

PT E 000057

PT E 000058

PT E 000059

PT E 000060

PT E 000061

PT E 000062

PT E 000063

PT E 000064

PT E 000065

PT E 000066

PT E 000067

PT E 000068

PT E 000069

PT E 000070

PT E 000071

PT E 000072

PT E 000073

PT E 000074

PT E 000075

PT E 003033

PT E 003034

PT E 003035

PT E 003036

PT E 003037

PT E 003038

PT E 003039

PT E 003040

PT E 003041

PT E 003042

PT E 003043

PT E 003044

PT E 003045

PT E 003046

PT E 003047

PT E 003048

PT E 003049

PT E 003050

PT E 003101

PT E 003102

PT E 003103

PT E 003104

PT E 003105

PT E 003106

PT E 003107

PT E 003108

PT E 003109
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PT E 003110

PT E 003111

PT E 003112

PT E 003113

PT E 003114

PT E 003115

PT E 003116

PT E 003117

PT M 050716

PT M 050717

PT M 050718

PT M 050719

PT M 050720

PT M 050721

PT M 050722

PT M 050723

PT M 050724

PT M 050725

PT M 050726

PT M 050727

PT M 050728

PT M 050729

PT M 050730

PT M 050731

PT M 050732

PT M 050733

PT M 050734

PT M 050735

PT M 050736

PT M 050737

PT M 050738

PT M 050739

PT M 050740

PT M 050741

PT M 050742

PT M 050743

PT M 050744

PT M 050745

PT M 050746

PT M 050747

PT M 050748

PT M 050749

PT M 050750

PT G 030063

PT G 030069

PT I 026461

PT I 026462

PT I 026463

PT I 026464

PT I 026465

PT I 026466

PT I 026467

PT I 026468

PT I 026469

PT I 026470

PT K 014501

PT K 014502

PT K 014503

PT K 014504

PT K 014505

PT K 014506

PT K 014507

PT K 014508

PT K 014509

PT K 014510

PT K 014511

PT K 014512

PT K 014513

PT K 014514

PT K 014515

PT K 014516

PT K 014517

PT K 014518

PT K 014519

PT K 014520

PT K 014521

PT K 014522

PT K 014523

PT K 014524

PT K 014525

PT K 014526

PT K 014527

PT K 014528

PT K 014529

PT K 014530

PT K 014531

PT K 014532

PT K 014533

PT K 014534

PT K 014535

PT K 014536

PT K 014537

PT K 014538

PT K 014539

PT K 014540

PT K 014541

PT K 014542

PT K 014543

PT K 014544

PT K 014545

PT K 014546

PT K 014547

PT K 014548

PT K 014549

PT K 014550

PT K 014578

PT K 014579

PT K 014580

PT K 014581

PT K 014582

PT K 014583

PT K 014584

PT K 014585

PT K 014586

PT K 014587

PT K 014588

PT K 014589

PT K 014590

PT K 014591

PT K 014592
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

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.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 7. 31. szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Krúdy Gyula utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján,
– a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás,
– a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete, valamint pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  
rendelkezései az irányadóak.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás 

hatálya alatt;

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban 
megjelentetni.
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– cselekvőképesség;

– képesítési feltétel: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján:

– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 

végzettség és szakképzettség,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörbe 

szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

– vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat  meglétét;

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával 

rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;

– a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;

– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy 

a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben 

nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem 

áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, 

továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e vagy kéri a zárt ülés tartását;

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 12. 16.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat papíralapon, 5 példányban Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének címezve (9700 

Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) kérjük személyesen vagy postai úton benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi 

és Közszolgálati Osztály [9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. III. emelet 313. szoba; telefon: 06 (94) 520-176] 

lehet kérni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtestület (szakalkalmazotti 

értekezlet) véleményt nyilvánít. Az Nkt. 83. § (3)–(4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény 

vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői 

szervezet véleményét. A munkakör betöltéséről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése nevelőtestületi 

véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő képviselő-testületi ülésén dönt.  

* * *
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 7. 31. szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján,
– a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás,
– a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete, valamint pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  
rendelkezései az irányadóak.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás 

hatálya alatt;
– cselekvőképesség;
– képesítési feltétel: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 

végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörbe 

szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

– vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat  meglétét;
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával 

rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;
– a Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy 

a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben 
nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem 
áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
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– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, 

továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e vagy kéri a zárt ülés tartását;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 12. 16.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat papíralapon, 5 példányban Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének címezve (9700 
Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) kérjük személyesen vagy postai úton benyújtani.
A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi 
és Közszolgálati Osztály [9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. III. emelet 313. szoba; telefon: 06 (94) 520-176] 
lehet kérni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtestület (szakalkalmazotti 
értekezlet) véleményt nyilvánít. Az Nkt. 83. § (3)–(4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény 
vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői 
szervezet véleményét. A munkakör betöltéséről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése nevelőtestületi 
véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő képviselő-testületi ülésén dönt.  

* * *

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szombathelyi Margaréta Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 7. 31. szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Margaréta utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján,
– a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás,
– a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete, valamint pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  
rendelkezései az irányadóak.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás 

hatálya alatt;
– cselekvőképesség;
– képesítési feltétel: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 

végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörbe 

szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

– vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat  meglétét;
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával 

rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;
– a Szombathelyi Margaréta Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy 

a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben 
nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem 
áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, 

továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e vagy kéri a zárt ülés tartását;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 12. 16.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat papíralapon, 5 példányban Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének címezve (9700 
Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) kérjük személyesen vagy postai úton benyújtani.
A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi 
és Közszolgálati Osztály [9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. III. emelet 313. szoba; telefon: 06 (94) 520-176] 
lehet kérni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtestület (szakalkalmazotti 
értekezlet) véleményt nyilvánít. Az Nkt. 83. § (3)–(4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény 
vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői 
szervezet véleményét. A munkakör betöltéséről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése nevelőtestületi 
véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő képviselő-testületi ülésén dönt.  

* * *
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szombathelyi Mocorgó Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 7. 31. szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján,
– a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás,
– a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete, valamint pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  
rendelkezései az irányadóak.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás 

hatálya alatt;
– cselekvőképesség;
– képesítési feltétel: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 

végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörbe 

szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

– vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat  meglétét;
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával 

rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;
– a Szombathelyi Mocorgó Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy 

a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben 
nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem 
áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
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– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, 

továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e vagy kéri a zárt ülés tartását;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 12. 16.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat papíralapon, 5 példányban Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének címezve (9700 
Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) kérjük személyesen vagy postai úton benyújtani.
A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi 
és Közszolgálati Osztály [9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. III. emelet 313. szoba; telefon: 06 (94) 520-176] 
lehet kérni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtestület (szakalkalmazotti 
értekezlet) véleményt nyilvánít. Az Nkt. 83. § (3)–(4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény 
vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői 
szervezet véleményét. A munkakör betöltéséről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése nevelőtestületi 
véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő képviselő-testületi ülésén dönt.  

  Dr. Puskás Tivadar s. k.,
  Szombathely Megyei Jogú Város 
  polgármestere
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Tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmények vezetői pályázatai

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Bajai Eötvös József Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Bezerédj utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06 (79) 795-259-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth 

Kálmán tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-
1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Bajai Eötvös József Általános Iskola intézményvezetői beosztására”, valamint a fenti azonosító számot 
(KLIK/022/209-1/2017).

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Bajai Szentistváni Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Dózsa György út 131–133.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06 (79) 795-259-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth 

Kálmán tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-
2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Bajai Szentistváni Általános Iskola intézményvezetői beosztására”, valamint a fenti azonosító számot 
(KLIK/022/209-2/2017).

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Újvárosi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Oltványi utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06 (79) 795-259-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth 

Kálmán tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-
3/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra 
írják  rá: „PÁLYÁZAT – Újvárosi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”, valamint a fenti azonosító számot 
(KLIK/022/209-3/2017).

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Miskei Tóth Menyhért Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6343 Miske, Templom tér 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06 (79) 795-259-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth 

Kálmán tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-
4/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Miskei Tóth Menyhért Általános Iskola intézményvezetői beosztására”, valamint a fenti azonosító 
számot (KLIK/022/209-4/2017).

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dusnok-Fajsz Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6353 Dusnok, Köztársaság utca 20–22.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06 (79) 795-259-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth 

Kálmán tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-
5/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon



2639 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  •  2017. évi 4. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Dusnok-Fajsz Általános Iskola intézményvezetői beosztására”, valamint a fenti azonosító számot 
(KLIK/022/209-5/2017).

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6328 Dunapataj, Kalocsai út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06 (79) 795-259-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth 

Kálmán tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-
6/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”, 
valamint a fenti azonosító számot (KLIK/022/209-6/2017).

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6320 Solt, Kossuth Lajos utca 60.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06 (79) 795-259-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth 

Kálmán tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-
7/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”, 
valamint a fenti azonosító számot (KLIK/022/209-7/2017).

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Hunyadi János utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06 (79) 795-259-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth 

Kálmán tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-
8/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”, valamint a fenti 
azonosító számot (KLIK/022/209-8/2017).

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kalocsai Szent István Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Hunyadi János utca 23–25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06 (79) 795-259-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth 

Kálmán tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-
9/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Kalocsai Szent István Gimnázium intézményvezetői beosztására”, valamint a fenti azonosító számot 
(KLIK/022/209-9/2017).

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Barátság tér 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
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– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06 (79) 795-259-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth 

Kálmán tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-
10/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény intézményvezetői beosztására”, valamint a fenti azonosító számot (KLIK/022/209-10/2017).

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Bácskai Általános Iskola Tataházi Tagintézménye 
Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Rákóczi utca 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
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a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06 (79) 795-259-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Bajai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth Kálmán 

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-11/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Bácskai Általános Iskola Tataházi Tagintézménye Tagintézmény-vezetői beosztására”, valamint a fenti 
azonosító számot (KLIK/022/209-11/2017).

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Drégelypalánki Szondi György Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2646 Drégelypalánk, Fő út 7.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsi László szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a 
06 (32) 795-245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címére történő megküldésével (2660 

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: (KK/38/384/2017.), valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető,

– személyesen: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Drégelypalánki Szondi György Általános Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3133 Magyargéc, Rákóczi út 66.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsi László szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a 
06 (32) 795-245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címére történő megküldésével (2660 

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: (KK/38/383/2017.), valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető,

– személyesen: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Nyírjespuszta 5.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő 

egyetemi szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsi László szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a 
06 (32) 795-245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címére történő megküldésével (2660 

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: (KK/38/385/2017.), valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető,

– személyesen: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája.

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Rimóci Szent István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3177 Rimóc, Szécsényi út 4.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsi László szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a 
06 (32) 795-245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címére történő megküldésével 

(2660  Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: (KK/38/382/2017.), valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető,

– személyesen: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája.

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Rimóci Szent István Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 

CXC.  tv. 98.  § (8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az 
oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy 
az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsi László szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a 
06 (32) 795-245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címére történő megküldésével (2660 

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: (KK/38/388/2017), valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető,

– személyesen: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája.

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tereskei Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2652 Tereske, Kossuth utca 84.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsi László szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a 
06 (32) 795-245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címére történő megküldésével (2660 

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: (KK/38/381/2017.), valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető,

– személyesen: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája.

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Tereskei Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Madách Imre Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári 
vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a 
nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelő tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsi László szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a 
06 (32) 795-245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címére történő megküldésével 

(2660  Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: (KK/38/417/2017.), valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető,

– személyesen: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája.

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Madách Imre Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szügyi Madách Imre Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2699 Szügy, Rákóczi út 99–101.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsi László szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a 
06 (32) 795-245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címére történő megküldésével 

(2660  Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: (KK/38/416/2017.), valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető,

– személyesen: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája.

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Szügyi Madách Imre Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8300 Tapolca, Liszt Ferenc utca 12–14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteléről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.  § (8)  bekezdésében 

foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Mária tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (87) 795-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, 

Ady Endre utca 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/172/250-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon,
– kozigallas.hu.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban az emberi erőforrások minisztere nevére címezve, a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére 
(8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.) kérjük megküldeni.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Csabrendeki Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Kossuth utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteléről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Mária tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (87) 795-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, 

Ady Endre utca 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/172/253-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon,
– kozigallas.hu.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban az emberi erőforrások minisztere nevére címezve, a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére (8230 
Balatonfüred, Ady Endre utca 12.) kérjük megküldeni.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Gógánfai Fekete István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8346 Gógánfa, Kisfaludy út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteléről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Mária tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (87) 795-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, 

Ady Endre utca 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/172/252-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon
– kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban az emberi erőforrások minisztere nevére címezve, a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére (8230 
Balatonfüred, Ady Endre utca 12.) kérjük megküldeni.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 16.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteléről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári 

szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művészi 
szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98§ (8)  bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Mária tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (87) 795-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, 

Ady Endre utca 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/172/251-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon
– kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban az emberi erőforrások minisztere nevére címezve, a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére 
(8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.) kérjük megküldeni.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Berettyóújfalui Arany János Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.



2667 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  •  2017. évi 4. szám

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Viktória, a 06 (52) 550-261-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, 
Dózsa Gy. u.  17–19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/081/339-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: Berettyóújfalui Arany János Kollégium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Berettyóújfalui Arany János Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/berettyoujfalu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Barsi Dénes Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4138 Komádi, Fő u. 10–18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Viktória nyújt, a 06 (52) 550-261-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, 
Dózsa Gy. u.  17–19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/081/338-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: Barsi Dénes Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Barsi 
Dénes Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/berettyoujfalu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Karacs Ferenc Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Hősök tere 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Viktória, a 06 (52) 550-261-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, 
Dózsa Gy. u.  17–19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/081/336-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: Karacs Ferenc Kollégium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Karacs 
Ferenc Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/berettyoujfalu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4064 Nagyhegyes, Kossuth Lajos u. 39–45.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Viktória nyújt, a 06 (52) 550-261-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, 
Dózsa Gy. u.  17–19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/081/335-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/berettyoujfalu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4125 Pocsaj, Nagy u. 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Viktória nyújt, a 06 (52) 550-261-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, 
Dózsa Gy. u.  17–19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/081/368/2017, valamint a beosztás megnevezését: Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Pocsaji 
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/berettyoujfalu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 3/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
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megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Eszter szakmai vezetőhelyettes nyújt, a 06 (66) 795-217-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss 

Ernő utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/1389-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai Tankerületi Központ (5600 Békéscsaba Kiss Ernő utca 3.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu.bekescsaba honlapon szerezhet.

* * *



2675 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  •  2017. évi 4. szám

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Schéner Mihály Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Eszter szakmai vezetőhelyettes nyújt, a 06 (66) 795-217-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss 

Ernő utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/1388-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Schéner Mihály Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai Tankerületi Központ (5600 Békéscsaba Kiss Ernő utca 3.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Schéner Mihály Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu.bekescsaba honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2700 Cegléd, Kút utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
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megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06  (53)  795-217-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom 

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/86-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon
– kozigallas.hu – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Tankerületi Központ címére (2700 Cegléd, Malom tér 3.). A borítékra 
írják  rá: „PÁLYÁZAT – Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. A  pályázat 
benyújtásával kapcsolatban részletes információt Mérészné Flaskai Éva nyújt a 06 (53) 795-217-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2713 Csemő, Szent István út 32–34.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06  (53)  795-217-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom 

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/82-1/2017., 
valamint a beosztás megnevezését: Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon
– kozigallas.hu – 2017. február 28.

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi 
Tankerületi Központ címére (2700 Cegléd, Malom tér 3.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Csemői Ladányi Mihály 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. A  pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes információt 
Mérészné Flaskai Éva nyújt a 06 (53) 795-217-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06  (53)  795-217-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom 

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/92-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Tankerületi Központ címére (2700 Cegléd, Malom tér 3.). A borítékra 
írják  rá: „PÁLYÁZAT – Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI intézményvezetői beosztására”. A  pályázat 
benyújtásával kapcsolatban részletes információt Mérészné Flaskai Éva nyújt a 06 (53) 795-217-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 11.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06  (53)  795-217-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom 

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/84-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon
– kozigallas.hu – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Tankerületi Központ címére (2700 Cegléd, Malom tér 3.). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. A  pályázat benyújtásával 
kapcsolatban részletes információt Mérészné Flaskai Éva nyújt a 06 (53) 795-217-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kálvin János utca 11.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 
(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06  (53)  795-217-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom 

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/88-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon
– kozigallas.hu – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Tankerületi Központ címére (2700 Cegléd, Malom tér 3.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. 
A  pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes információt Mérészné Flaskai Éva nyújt a 06 (53) 795-217-es 
telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2746 Jászkarajenő, Fő út 46.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06 (53) 795-217-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom 

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/83-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon
– kozigallas.hu – 2017. február 28.

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi 
Tankerületi Központ címére (2700 Cegléd, Malom tér 3.). A borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Jászkarajenői Széchenyi 
István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. A pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes információt 
Mérészné Flaskai Éva nyújt a 06 (53) 795-217-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola,  
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2700 Cegléd, Buzogány utca 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 9.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06 (53) 795-217-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom 

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/104-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Losontzi István EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon
– kozigallas.hu – 2017. március 8.

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi 
Tankerületi Központ címére (2700 Cegléd, Malom tér 3.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Losontzi István EGYMI, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”. A  pályázat benyújtásával 
kapcsolatban részletes információt Mérészné Flaskai Éva nyújt a 06 (53) 795-217-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Sülysápi Szent István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2241 Sülysáp, Dózsa György utca 110.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06 (53) 795-217-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom 

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/85-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Sülysápi Szent István Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon
– kozigallas.hu – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Tankerületi Központ címére (2700 Cegléd, Malom tér 3.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Sülysápi Szent István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. A pályázat benyújtásával 
kapcsolatban részletes információt Mérészné Flaskai Éva nyújt a 06 (53) 795-217-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tápiósági Papp Károly Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2253 Tápióság, Papp Károly út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06 (53) 795-217-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom 

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/87-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Tápiósági Papp Károly Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon
– kozigallas.hu – 2017. február 28.

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi 
Tankerületi Központ címére (2700 Cegléd, Malom tér 3.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Tápiósági Papp Károly 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. A  pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes információt 
Mérészné Flaskai Éva nyújt a 06 (53) 795-217-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Debreceni Ady Endre Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
06 (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/992/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Debreceni Ady Endre Gimnázium intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Debreceni Bocskai István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Munkácsy Mihály utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola vagy egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
06 (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/998/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Debreceni Bocskai István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Tímár utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy 

szociálpedagógusi vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy 
tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői 
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szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
06 (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/990/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják  rá: „PÁLYÁZAT – Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
(06 (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/999/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1–3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola vagy egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
06 (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/995/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4225 Debrecen, Józsakert utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola vagy egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
06 (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/997/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Epreskerti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Epreskert utca 80.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola vagy egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
(06) (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/996/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Epreskerti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Gulyás Pál Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Sumen utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy 

szociálpedagógusi vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy 
tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői 
szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
06 (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/991/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Gulyás Pál Kollégium intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Postakert utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, vagy kollégiumi nevelőtanári vagy 

gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és 
pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári 
és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően 
tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § (8)  bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
06 (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/993/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Hollós utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, vagy művészeti tárgynak megfelelő szakirányú 

egyetemi szintű vagy – a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt művészeti tárgyaknak megfelelő szakirányú zenetanár 
kivételével – mesterfokozatú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész,a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC.tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy egyetemi szintű végzettség és kollégiumi 
nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy 
tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia 
szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának 
megfelelően tanító, tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 
(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
06 (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/1001/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Holló László sétány 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy művészeti tárgynak megfelelő szakirányú 
egyetemi szintű vagy – a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt művészeti tárgyaknak megfelelő szakirányú zenetanár 
kivételével – mesterfokozatú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
06 (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/1000/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Nyírmártonfalvai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola vagy egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa humánpolitikai referens nyújt, a 
06 (52) 550-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi 

Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/082/994/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Nyírmártonfalvai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1118 Budapest, Köbölkút utca 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hományi Tamás Márton tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (1) 795-8148-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, 

Fehérvári út  126–128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/196/213-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dél-Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út  126–128.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/delbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest,1222 Budapest, Árpád utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
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– főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– intézményvezetői megbízást az kaphat, aki az Nkt. 3. mellékletben meghatározottak szerint a nemzetiségi iskolai 

nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakört tölthet be.,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben részesül az, aki a nemzetiséghez tartozik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsoldos Krisztián tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (1) 795-8083-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, 

Fehérvári út  126–128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
(KLIK/196/217-1/2017.), valamint a beosztás megnevezését: Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dél-Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út  126–128.) címére. 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/delbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1115 Budapest, Bartók Béla út 141.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsoldos Krisztián tanügy-igazgatási referens nyújt, a 
06 (1) 795-8148-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, 

Fehérvári út  126–128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
(KLIK/196/216-1/2017.), valamint a beosztás megnevezését: Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium 
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dél-Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út  126–128.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium – intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/delbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1114 Budapest, Bartók Béla út 27.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hományi Tamás Márton tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (1) 795-8148-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, 

Fehérvári út  126–128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/196/214-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dél-Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út  126–128.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/delbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1222 Budapest, Pannónia utca 50.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsoldos Krisztián tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (1) 795-8083-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, 

Fehérvári út  126–128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
(KLIK/196/218-1/2017.), valamint a beosztás megnevezését: Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dél-Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út  126–128.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Budafoki Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/delbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Budapest, 1116 Budapest, Kiskőrös utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hományi Tamás Márton tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (1) 795-8148-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, 

Fehérvári út  126–128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/196/215-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dél-Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út  126–128.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/delbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Budapest XXI. Kerületi Eötvös József Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1213 Budapest, Szent István út 232.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János nyújt, a 06 (1) 795-8245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1212 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 59/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/206/248/2017, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XXI. Kerületi Eötvös József Általános 
Iskola-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/A). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Budapest XXI. Kerületi Eötvös József Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Budapest XXI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Budapest, 1214 Budapest, Dr. Koncz János tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János nyújt, a 06 (1) 795-8245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1212 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 59/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/206/246/2017, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XXI. Kerületi Herman Ottó Általános 
Iskola-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/A). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Budapest XXI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Budapest XXI. Kerületi Vermes Miklós Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1214 Budapest, Tejút utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,) 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János nyújt, a 06 (1) 795-8245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1212 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 59/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/206/247/2017, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XXI. Kerületi Vermes Miklós Általános 
Iskola-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére. (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 
59/a.) A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Budapest XXI. Kerületi Vermes Miklós Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Fóti Fáy András Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2151 Fót, Vásár tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Katalin tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (28) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Dunakeszi 

Tankerületi Központ Gödöllői Iroda, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/122/2176/2017., valamint a beosztás megnevezését: Fóti 
Fáy András Általános Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunakeszi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – a Fóti Fáy 
András Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/dunakeszi honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dányi Széchenyi István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2118 Dány, Szent Imre tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Katalin tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (28) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Dunakeszi 

Tankerületi Központ Gödöllői Iroda, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/122/2178/2017, valamint a beosztás megnevezését: 
Dányi Széchenyi István Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunakeszi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – a Dányi 
Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/dunakeszi honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 7. 11. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2151 Fót, Március 15. utca 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
–  megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
–  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Katalin tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (28) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Dunakeszi 

Tankerületi Központ Gödöllői Iroda, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
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pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/122/2179/2017., valamint a beosztás megnevezését: 
Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunakeszi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – a Németh 
Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/dunakeszi honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 7. 11. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2132 Göd, Ifjúság köz 1–3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Katalin tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (28) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Dunakeszi Tankerületi 
Központ Gödöllői Iroda, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/122/2181/2017., valamint a beosztás megnevezését: Gödi Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunakeszi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – a Gödi 
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/dunakeszi honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Dobó Katica utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével)
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé

– szakmai önéletrajz
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés)
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Katalin tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (28) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Dunakeszi 

Tankerületi Központ Gödöllői Iroda, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: (KLIK/122/2183/2017.), valamint a beosztás megnevezését: 
Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunakeszi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – a Gödöllői 
Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/dunakeszi honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2112 Veresegyház, Kálvin utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Katalin tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (28) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Dunakeszi 

Tankerületi Központ Gödöllői Iroda, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: (KLIK/122/2184/2017.), valamint a beosztás megnevezését: 
Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Dunakeszi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/dunakeszi honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2112 Veresegyház, Nap utca 14/A

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Katalin tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (28) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Dunakeszi 

Tankerületi Központ Gödöllői Iroda, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/122/2185/2017., valamint a beosztás megnevezését: 
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunakeszi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – a Lisznyay 
Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/dunakeszi honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 7. 11. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Katalin tanügyigazgatási referens nyújt, a 
06 (28) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Dunakeszi 

Tankerületi Központ Gödöllői Iroda, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: (KLIK/122/2186/2017.), valamint a beosztás megnevezését: 
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunakeszi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – a Dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/dunakeszi honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Mogyoródi Szent László Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.



2736 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  •  2017. évi 4. szám

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Katalin nyújt, a 06 (28) 795 202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Dunakeszi 

Tankerületi Központ Gödöllői Iroda, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: (KLIK/122/2470/2017.), valamint a beosztás megnevezését: 
Mogyoródi Szent László Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Dunakeszi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
a Mogyoródi Szent László Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a tankerületi központ konkrét honlapcíme honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Cecei Általános Iskola Alsószentiváni Tagiskolája 
Tagintézmény-vezető (vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7012 Alsószentiván, Béke utca 112.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta nyújt, a 06  (25)  795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ, 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/176-13/2017. valamint a beosztás megnevezését: Cecei 
Általános Iskola Alsószentiváni Tagiskolája- Tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső utca 1.) 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Cecei Általános Iskola Alsószentiváni Tagiskolája Tagintézmény-vezetői beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Március 15. tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta nyújt, a 06/25-795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő KLIK/065/176-6/2017:, valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi Arany János 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola 
intézményvezető beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Köztársaság út 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta, a 06(25)  795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő KLIK/065/176-3/2017:, valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi Dózsa György 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye 
Tagintézmény-vezető (vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Római krt. 51.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.



2742 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  •  2017. évi 4. szám

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta nyújt, a 06  (25)  795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ,2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/176-9/2017., valamint a beosztás megnevezését: 
Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye- Tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső utca  1.) 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye 
Tagintézmény-vezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Római krt. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta nyújt, a 06 (25) 795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ, 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/176-5/2017, valamint a beosztás megnevezését: 
Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső utca 1.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla u. 6/A

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári 

szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész 
szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § (8)  bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta, a 06 (25) 795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton 3 példányban, a pályázatnak a: emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével 

(Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő KLIK/065/176-1/2017 azonosító számot: valamint a beosztás megnevezését: 
Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére(2400 Dunaújváros, Kallos Dezső 
utca 1.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium 
Intézményegység-vezető (vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy 

játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári 
vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta nyújt, a 06 (25) 795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ, 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/176-12/2017, valamint a beosztás megnevezését: 
Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium- Intézményegység-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.) 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Széchenyi István Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1–2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 

foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,



2748 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  •  2017. évi 4. szám

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta, a 06 (25) 795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő KLIK/065/176-11/2017. valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi Vasvári Pál 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hantosi Tagiskolája 
Tagintézmény-vezető (vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2434 Hantos, Köztársaság tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
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a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 

foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta nyújt, a 06 (25) 795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ, 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/176-10/2017, valamint a beosztás megnevezését: Mezőfalvi 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola-Hantosi Tagiskolája Tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a (Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.) A borítékra 
írják  rá: „PÁLYÁZAT – Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hantosi Tagiskolája 
Tagintézmény-vezetői beosztására”

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Fáy A. u. 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári vagy 

konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
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– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta nyújt, a 06 (25) 795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ, 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő (KLIK/065/176-4/2017, valamint a beosztás megnevezését: Móra Ferenc Általános Iskola 
és EGYMI- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 32.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy 

konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta nyújt, a (06) 25 795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ, 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/176-7/2017 valamint a beosztás megnevezését: Pápay 
Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső 
u. 1.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7000 Sárbogárd, József Attila utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 

foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
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– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta nyújt, a 06 (25) 795-218-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/176-8/2017, valamint a beosztás megnevezését: Sárbogárdi 
Petőfi Sándor Gimnázium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére. (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső u. 1.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3346 Bélapátfalva, Apátság u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdu Bernadett személyügyi referens nyújt, a 
06 (36) 795-205-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/294-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola – intézményvezető

vagy
– személyesen: Hajdu Bernadett személyügyi referens, Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 16.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Egri Tankerület hirdetőtáblája – 2017. február 28.
– Egri Tankerület Honlapja – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.) címére. A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/Eger honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Benedek Elek Általános Iskola és Szakiskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3360 Heves, Hunyadi János utca 24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Balázsné személyügyi referens nyújt, a 
06 (36)  795-243-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/282-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Benedek Elek Általános Iskola és Szakiskola – intézményvezető

vagy
– személyesen: Bene Balázsné személyügyi referens, Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Egri Tankerületi Központ hirdetőtáblája, 2017. 02. 28. – 2017. 04. 01. között
– Egri Tankerületi központ honlapja: www.kk.gov.hu/eger

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Egri Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Benedek Elek 
Általános Iskola és Szakiskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eger honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger, Kodály Zoltán utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Gyula személyügyi referens nyújt, a 
06 (36) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/280-4/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Egri Tankerületi Központ hirdetőtáblája 2017. február 28-tól
– Egri Tankerületi Központ honlapja 2017. február 28-tól

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Egri Tankerületi Központ címére (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves, 3300 Eger, Klapka György utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Gyula személyügyi referens nyújt, a 06 (36) 795-225-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/280-6/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Egri Tankerületi Központ hirdetőtáblája 2017. február 28-tól
– Egri Tankerület Honlapja 2017. február 28-tól

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Egri Tankerületi Központ címére (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.). A  borítékra 
írják  rá: „PÁLYÁZAT – Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 
intézményvezetői beosztására”.

* * *



2761 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  •  2017. évi 4. szám

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Erki Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3295 Erk, Fő utca 111.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Balázsné személyügyi referens nyújt, a 06 (36) 795-243-as 
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/281-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Erki Általános Iskola – Intézményvezető

vagy
– személyesen: Bene Balázsné személyügyi referens, Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Egri Tankerületi Központ hirdetőtáblája 2017. 02. 28. – 2017. 04. 01. között
– Egri Tankerületi Központ honlapja www.kk.gov.hu/eger

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Egri Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Erki Általános 
Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eger honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kompolt-Nagyúti Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3356 Kompolt, Fő út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,



2763 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  •  2017. évi 4. szám

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdu Bernadett személyügyi referens nyújt, a 06 (36) 795-205-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/293-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Kompolt-Nagyúti Általános Iskola – Intézményvezető.

vagy
– személyesen: Hajdu Bernadett személyügyi referens, Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Egri Tankerületi Központ hirdetőtáblája – 2017. február 28.
– Egri Tankerület Honlapja – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.) címére. A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Kompolt-Nagyúti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/Eger honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Mezőtárkány-Egerfarmosi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 54–56.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdu Bernadett személyügyi referens nyújt, a 06 (36) 795-205-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/292-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Mezőtárkány-Egerfarmosi Általános Iskola – Intézményvezető.

vagy
– személyesen: Hajdu Bernadett személyügyi referens, Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Egri Tankerületi Központ hirdetőtáblája – 2017. február 28.
– Egri Tankerület Honlapja – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.) címére. A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Mezőtárkány-Egerfarmosi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/Eger honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3388 Poroszló, Alkotmány út 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdu Bernadett személyügyi referens nyújt, a 06 (36) 795-205-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/291-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola – Intézményvezető.

vagy
– személyesen: Hajdu Bernadett személyügyi referens, Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Egri Tankerületi Központ hirdetőtáblája – 2017. február 28.
– Egri Tankerület Honlapja – 2017. február 28.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.) címére. A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/Eger honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3348 Szilvásvárad, Egri út 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
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– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Gyula személyügyi referens nyújt, a 06 (36) 795-225-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/280-2/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Egri Tankerületi Központ hirdetőtáblája 2017. február 28-tól
– Egri Tankerület honlapján 2017. február 28-tól

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Egri Tankerületi Központ címére.(3300 Eger, Bem tábornok utca 3.) A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – a Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tarnaörsi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3294 Tarnaörs, Erzsébet utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Balázsné személyügyi referens nyújt, a 06 (36) 795-243-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/283-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Tarnaörsi Általános Iskola – Intézményvezető

vagy
– személyesen: Bene Balázsné személyügyi referens, Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Egri Tankerületi Központ hirdetőtáblája 2017. 02. 28. – 2017. 04. 01. között
– Egri Tankerületi Központ honlapja www.kk.gov.hu/eger
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Egri Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Tarnaörsi 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eger honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta Tankerületi Igazgató nyújt, a 06 (30) 381-3995-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi 

Központ 2030 Érd, Alispán utca 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/123/48-6/2017, valamint a beosztás megnevezését: Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészeti 
Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 8/A). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Biatorbágyi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta Tankerületi Igazgató nyújt, a 06 (30) 381-3995-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi 

Központ 2030 Érd, Alispán utca 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/123/48-9/2017, valamint a beosztás megnevezését: Biatorbágyi Általános Iskola intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 8/A). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Biatorbágyi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,



2774 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  •  2017. évi 4. szám

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta Tankerületi Igazgató nyújt, a 06 (30) 381-3995-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi 

Központ 2030 Érd, Alispán utca 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/123/48-10/2017, valamint a beosztás megnevezését: Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 
intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 8/A). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 15. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2083 Solymár, Templom tér 26.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta Tankerületi Igazgató nyújt, a 06 (30) 381-3995-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi 

Központ 2030 Érd, Alispán utca 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/123/48-11/2017, valamint a beosztás megnevezését: Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvez.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 8/A). A  borítékra 
írják  rá: „PÁLYÁZAT – Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19–21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta Tankerületi Igazgató nyújt, a 06 (30) 381-3995-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi 

Központ 2030 Érd, Alispán utca 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/123/48-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 8/A). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2040 Budaörs, Rózsa utca 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta Tankerületi Igazgató nyújt, a 06 (30) 381-3995-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi 

Központ 2030 Érd, Alispán utca 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
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számot: KLIK/123/48-7/2017, valamint a beosztás megnevezését: Leopold Mozart Alapfokú Művészeti 
Iskola  – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 8/A). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta Tankerületi Igazgató nyújt, a 
06 (30) 381-3995-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi 

Központ 2030 Érd, Alispán utca 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/123/48-5/2017, valamint a beosztás megnevezését: Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 8/A). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Pilisszentiván) 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 2. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta Tankerületi Igazgató nyújt, a 06 (30) 381-3995-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi 

Központ 2030 Érd, Alispán utca 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/123/48-8/2017, valamint a beosztás megnevezését: Német Nemzetiségi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 8/A). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2081 Piliscsaba, Fő utca 124.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta Tankerületi Igazgató nyújt, a 06 (30) 381-3995-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi 

Központ 2030 Érd, Alispán utca 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/123/48-4/2017, valamint a beosztás megnevezését: Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 8/A). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Muskátli utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
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– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta Tankerületi Igazgató nyújt, a 06 (30) 381-3995-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi 

Központ 2030 Érd, Alispán utca 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/123/48-3/2017, valamint a beosztás megnevezését: Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 8/A). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Zimándy Ignác Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta Tankerületi Igazgató nyújt, a 06 (30) 381-3995-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi 

Központ 2030 Érd, Alispán utca 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/123/48-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: Zimándy Ignác Általános 
Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 8/A). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Zimándy Ignác Általános Iskola intézményvezetői beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás 

hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő tanári szakképzettség vagy az 

oktatott ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– felsőfokú képesítés, zenetanár.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,munkakör 

megnevezéssel),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06  (1)  795-8101-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1033 Észak-Budapesti 

Tankerületi Központ, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/188/760/7/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/szervezet-ebp honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1047 Budapest, Fóti út 66.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás 

hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– tanítói vagy tanári szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,munkakör 

megnevezéssel),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06 (1) 795-8101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1033 Észak-Budapesti 

Tankerületi Központ, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/188/760/2/2016., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, 3 azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/szervezet-ebp honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás 

hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– tanítói vagy tanári szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,



2791 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  •  2017. évi 4. szám

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,munkakör 
megnevezéssel),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06 (1) 795-8101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1033 Észak-Budapesti 

Tankerületi Központ, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/188/760/9/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/szervezet-ebp honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola,EGYMI,Kollégium és Gyermekotthon 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1034 Budapest, San Marco utca 48–50.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás 

hatálya alatt,
– a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktor-

tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,munkakör 

megnevezéssel),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06 (1) 795-8101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1033 Észak-Budapesti 

Tankerületi Központ, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/188/760/6/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/szervezet-ebp honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Budapest III.Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1039 Budapest, Zipernowsky Károly utca 1–3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás 

hatálya alatt,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– tanítói vagy tanári szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,munkakör 

megnevezéssel),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,



2794 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  •  2017. évi 4. szám

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06 (1) 795-8101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1033 Észak-Budapesti 

Tankerületi Központ, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/188/760/5/2016., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/szervezet-ebp honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Dr. Béres József Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1031 Budapest, Keve utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás 

hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– tanítói vagy tanári szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,munkakör 

megnevezéssel),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06 (1) 795-8101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1033 Észak-Budapesti 

Tankerületi Központ, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/188/760/8/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Észak-Budapesti Tankerületi központ címére.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/szervezet-ebp honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Óbudai Nagy László Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:  a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1032 Budapest, Zápor utca 90.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás 

hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– tanítói vagy tanári szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,munkakör 

megnevezéssel),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06 (1) 795-8101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1033 Észak-Budapesti 

Tankerületi Központ, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/188/760/4/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/szervezet-ebp honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2–8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás 

hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– tanítói vagy tanári szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,munkakör 

megnevezéssel),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06 (1) 795-8101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1033 Észak-Budapesti 

Tankerületi Központ, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/188/760/3/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/szervezet-ebp honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Vécsey János Leánykollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1035 Budapest, Szél utca 11–13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A  köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos olyan 
ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem,
– kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy játék-és szabadidő-szervező 

tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy 
pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai 
szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 
98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás 
hatálya alatt,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,munkakör 

megnevezéssel),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06 (1) 795-8101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő 

tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/188/760/10/2017, 
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu,
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/szervezet-ebp honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Czabán Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:  a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1152 Budapest, Széchenyi tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin nyújt, a 06 (30) 626-5761-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1165 Budapest, Jókai 

Mór utca 6. II.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/1/2017/
ÉPTK, valamint a beosztás megnevezését: Czabán Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Észak-Pesti Tankerületi Központ címére (1165 Budapest, Jókai Mór utca 6.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Czabán Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1164 Budapest, Szabadföld út 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (30) 626-5761-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1165 Budapest, Jókai 

Mór utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/1/20417/
ÉPTK, valamint a beosztás megnevezését: Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény int.vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Észak-Pesti Tankerületi Központ címére (1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Hartyán Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1157 Budapest, Hartyán köz 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin nyújt, a 06 (30) 626-5761-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1165 Budapest, Jókai 

Mór utca 6. II.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/1/2017/
ÉPTK, valamint a beosztás megnevezését: Hartyán Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Észak-Pesti Tankerületi Központ címére (1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Hartyán Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

* * *



2805 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  •  2017. évi 4. szám

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1161 Budapest, Regele János utca 43–45.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin tankerületi igazgató nyújt, a 06 (30) 626-5761-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1165 Budapest, Jókai 

Mór utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/1/2017/ÉPTK, 
valamint a beosztás megnevezését: Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Észak-Pesti Tankerületi Központ címére (1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1151 Budapest, Bogáncs utca 51–53.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin nyújt, a 06 (30) 626-5761-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1165 Budapest, 

Jókai Mór utca 6. II.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
26/1/2017/ÉPTK, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Észak-Pesti Tankerületi Központ címére (1165 Budapest, Jókai Mór utca 6. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kolozsvár Utcai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1155 Budapest, Kolozsvár utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
– szakmai önéletrajz.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin nyújt, a 06 (30) 626-5761-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1165 Budapest, Jókai 

Mór utca 6. II.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/1/2017/
ÉPTK, valamint a beosztás megnevezését: Kolozsvár Utcai Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Észak-Pesti Tankerületi Központ címére (1165 Budapest, Jókai Mór utca 6.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Kolozsvár Utcai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1151 Budapest, Kossuth utca 53.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin nyújt, a 06 (30) 626-5761-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1165 Budapest, 

Jókai Mór utca 6. II.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
28/1/2017/ÉPTK, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános 
Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Észak-Pesti Tankerületi Központ címére (1165 Budapest, Jókai Mór utca 6.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1157 Budapest, Kavicsos köz 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin tankerületi igazgató nyújt, a 06 (30) 626-5761-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1165 Budapest, Jókai 

Mór utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/1/2017/
ÉPTK, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimnázium és Általános 
Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Észak-Pesti Tankerületi Központ címére (1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.). 
A borítékra írják rá: „Pályázat a Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1158 Budapest, Neptun utca 57.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (30) 626-5761-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1165 Budapest, 

Jókai Mór utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
30/1/2017/ÉPTK, valamint a beosztás megnevezését: Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Észak-Pesti Tankerületi Központ címére (1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.). 
A  borítékra írják  rá: „Pályázat a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Pestújhelyi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1158 Budapest, Pestújhelyi út 38.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin tankerületi igazgató nyújt, a 06 (30) 626-5761-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1165 Budapest, Jókai 

Mór utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/1/2017/ÉPTK, 
valamint a beosztás megnevezését: Pestújhelyi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Észak-Pesti Tankerületi Központ címére (1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Pestújhelyi Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szent Korona Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1155 Budapest, Szent Korona útja 5.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (30) 626-5761-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1165 Budapest, Jókai 

Mór utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/1/2017/ÉPTK, 
valamint a beosztás megnevezését: Szent Korona Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Észak-Pesti Tankerületi Központ címére (1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Szent Korona Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 8431 Bakonyszentlászló, Petőfi utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06 (96) 795-299-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/741-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Bakonyszentlászlói Szent László 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 02. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orliczki Edit nyújt, a 06 (96) 795-223-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/738-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). A  borítékra 
írják  rá: „PÁLYÁZAT – Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium intézményvezetői 
beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Bőnyi Szent István Király Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 7. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9073 Bőny, Ady Endre utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06 (96) 795-299-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/736-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Bőnyi Szent István Király Általános 
Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Bőnyi Szent István Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Baross Gábor út 49.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06 (96) 795-299-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/737-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Győri Gárdonyi Géza Általános 
Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9181 Kimle, Fő út 102.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06 (96) 795-299-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/740-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:  a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 15. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9113 Koroncó, Rákóczi utca 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06 (96) 795-299-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/727-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Koroncói II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
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A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9155 Lébény, Iskola köz 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC.  törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az 
oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy 
az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06 (96) 795-299-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/751-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Lébényi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.



2828 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  •  2017. évi 4. szám

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06 (96) 795-299-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/728-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Rábapatonai Petőfi Sándor 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9028 Győr, József Attila utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orliczki Edit nyújt, a 06 (96) 795-223-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/735-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Radó Tibor Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Sokorópátkai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9112 Sokorópátka, Öreg út 63.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06 (96) 795-299-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/739-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Sokorópátkai Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). A  borítékra 
írják rá:  „PÁLYÁZAT – Sokorópátkai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9094 Tápszentmiklós, Major utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06 (96) 795-299-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/743-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). A  borítékra 
írják rá:  „PÁLYÁZAT  – Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 8438 Veszprémvarsány, Iskola utca 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC.  törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az 
oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy 
az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06 (96) 795-299-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi 

Központ 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/074/742-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémvarsányi Fekete István 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017.augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kepenyes András nyújt, a 06 (66) 795-231-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre 

u.19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/130-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Gyulai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Bucsai II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.



2837 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  •  2017. évi 4. szám

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kepenyes András nyújt, a 06 (66) 795-231-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre 

u.  19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/131-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Kállai Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 7. 15. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5741 Kétegyháza, Márki Sándor u. 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szilágyi Ferenc nyújt, a 06 (66) 795-247-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre 

u.  19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/128-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Kétegyházi 
Márki Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:  a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5726 Méhkerék, Kossuth u. 82.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.  §.(3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a 

3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör 
betöltésére jogosító szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szilágyi Ferenc nyújt, a 06 (66) 795-247-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady 

Endre u.  19. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/135-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Méhkeréki 
Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5650 Mezőberény, Petőfi út 17–19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– vagy az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör
 betöltéséhez szükséges – köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai 

végzettség és szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.98. § (8) bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve.,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szilágyi Ferenc nyújt, a 06 (66) 795-247-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula,Ady 

Endre u.  19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/126-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Mezőberényi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Péter András Gimnázium és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a köznevelésről 

szóló 2011.évi CXC. törvény 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kepenyes András nyújt, a 06 (66) 795-231-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre 

u.  19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/132-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Péter András Gimnázium és Kollégium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Péter András 
Gimnázium és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5520 Szeghalom, Tildy u. 19–21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kepenyes András nyújt, a 06 (66) 795-231-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre 

u.  19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/133-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Tildy Zoltán 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5516 Körösladány, Wenckheim Béla u. 6/4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kepenyes András nyújt, a 06 (66) 795-231-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre u. 19.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 035/134-1/2017, valamint a 
beosztás megnevezését: Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Tüköry Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 5.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a köznevelési intézmény 
vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói 
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jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a 
jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári végzettség és pedagógus-szakvizsga, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § 
(8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve – pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai 
gyakorlat,

– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltása hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna igazgatási vezető nyújt, a 06 (52) 550-246-os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével 

(4220  Hajdúböszörmény, Mester utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/084/1506 (42) 2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon – 2017. február 28.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium intézményvezetői beosztására.”

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltása hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna igazgatási vezető nyújt, a 06 (52) 550-246-os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4220 

Hajdúböszörmény, Mester utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/084/1538/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium intézményvezetői beosztására.”

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Hajdúböszörményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Árpád utca 22.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.



2851 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 4. szám

Pályázati feltételek:
– főiskola, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az 
oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy 
az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tantárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltása hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna igazgatási vezető nyújt, a 06 (52) 550-246-os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével 

(4220  Hajdúböszörmény, Mester utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/084/1541/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon – 2017. február 28.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Hajdúböszörményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására.”

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Nánási út 19.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltása hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna igazgatási vezető nyújt, a 06 (52) 550-246-os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével 

(4220  Hajdúböszörmény, Mester utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/084/1539/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kőrösi Csoma Sándor Kollégium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/A.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola, egyetem kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy játék- és 

szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittantanár-
nevelőtanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a nevelő-oktató 
munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltása hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna igazgatási vezető nyújt, a 06 (52) 550-246-os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével 

(4220  Hajdúböszörmény, Mester utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/084/1543/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon – 2017. február 28.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Kőrösi Csoma Sándor Kollégium intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Középkerti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Erdély utca 37.

A  beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltása hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna igazgatási vezető nyújt, a 06 (52) 550-246-os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4220 

Hajdúböszörmény, Mester utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/084/1540/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Középkerti Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Józsefné nyújt, a 06 (37) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Hatvani Tankerületi 

Központ 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/094/305-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) címére. A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/Hatvan honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Hatvani 5. Számú Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Szabadság út 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Józsefné nyújt, a 06 (37) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Hatvani Tankerületi 

Központ 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/094/289-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Hatvani 5. Számú Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) címére. A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Hatvani 5. Számú Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/Hatvan honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető magasabb vezet beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
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megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Józsefné nyújt, a 06 (37) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Hatvani Tankerületi 

Központ 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/094/288-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) címére. A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/Hatvan honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Országh Kristóf Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3332 Sirok, Borics Pál út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Józsefné nyújt, a 06 (37) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Hatvani Tankerületi 

Központ 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/094/290-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Országh Kristóf Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) címére. A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Országh Kristóf Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/Hatvan honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3250 Pétervására, Szabadság tér 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Józsefné nyújt, a 06 (37) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Hatvani Tankerületi 

Központ 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/094/291-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Hatvani 5. Számú Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) címére. A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/Hatvan honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és 
Készségfejlesztő Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Józsefné nyújt, a 06 (37) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Hatvani Tankerületi 

Központ 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/094/292-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) címére. A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 
Iskola és Készségfejlesztő Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/Hatvan honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16 – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Hunyadi utca 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolaegyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Huszár Adrienn nyújt, a 06 (62) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével 

(6800  Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/058/118/2017, valamint a beosztás megnevezését: Apátfalvi Dózsa György 
Általános Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth 
tér 1. I. emelet 15.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/hodmezovasarhely honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6640 Csongrád, Széchenyi út 29.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC.  törvény 98.  § (8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, – vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség 
az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség 
vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség – 
vagy egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári 
vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a 
nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Huszár Adrienn nyújt, a 06 (62) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével 

(6800  Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/058/110/2017, valamint a beosztás megnevezését: Csongrád és Térsége 
Széchenyi István Általános Iskola, AMI és Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth 
tér 1. I. emelet 15.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/hodmezovasarhely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, – vagy egyetemi szintű vagy mesterfokozatú 
tanári szakképzettség, – vagy egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi 
vagy szociálpedagógusi vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy 
tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői 
szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Huszár Adrienn nyújt, a 06 (62) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével 

(6800  Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/058/111/2017., valamint a beosztás megnevezését: Csongrádi Batsányi János 
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth 
tér 1. I. emelet 15.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/hodmezovasarhely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Horváth Mihály Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:  a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Szent Imre herceg utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Huszár Adrienn nyújt, a 06 (62) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6800 

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/058/112/2017., valamint a beosztás megnevezését: Horváth Mihály 
Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth 
tér 1. I. emelet 15.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Horváth Mihály Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/hodmezovasarhely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34–36.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC.  törvény 98.  § (8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség 
és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy játék- és szabadidő-szervező 
tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy 
pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai 
szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók 
sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy 
terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Huszár Adrienn nyújt, a 06 (62) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével 

(6800  Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
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szereplő azonosító számot: KLIK/058/109/2017., valamint a beosztás megnevezését: Kozmutza Flóra Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, EGYMI – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth 
tér 1. I. emelet 15.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/hodmezovasarhely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Makói József Attila Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Huszár Adrienn nyújt, a 06 (62) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével 

(6800  Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/058/113/2017., valamint a beosztás megnevezését: Makói József Attila 
Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth 
tér 1. I. emelet 15.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Makói József Attila Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/hodmezovasarhely honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Kiss Bálint utca 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolaegyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Huszár Adrienn nyújt, a 06 (62) 795-216-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6800 

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/058/108/2017., valamint a beosztás megnevezését: Szentesi Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére (6800 Hódmezővásárhely, 
Kossuth tér 1. I. emelet 15.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/hodmezovasarhely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Jászberényi Tankerületi Központ Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, István király út 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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 irányadóak. rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola, tanító/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 

98.  §(8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy az oktatott művészeti tárgyak valamelyikében a 
művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében 
a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatály alatt,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdése, (2) bek. d)pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek való megfelelés szerinti),

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 

3. személlyel történő közléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Vas Márta nyújt, a 06 (57) 795-210-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5100 Jászberény, 

Szabadság tér 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/103/1528-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető),

– személyesen: Mészárosné Vas Márta, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (két példány összefűzve, egy példányt 
nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szolnoki Tankerületi Központ (5000 Szolnok, 
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Tiszaligeti sétány 14.) címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a h honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Jászberényi Tankerületi Központ Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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 irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanító/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98. 

§(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy az oktatott művészeti tárgyak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a 
művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatály alatt,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdése, (2) bek. d)pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek való megfelelés szerinti),

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 3. 

személlyel történő közléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Vas Márta nyújt, a 06 (57) 795-210-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5100 Jászberény, 

Szabadság tér 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/103/1526-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető),

– személyesen: Mészárosné Vas Márta, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (két példány összefűzve, egy példányt 
nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Jászberényi Tankerületi Központ (5100 Jászberény, 
Szabadság tér 16.) címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti iskola intézményvezetői beosztására”
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/jaszbereny honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Jászberényi Tankerületi Központ Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5136 Jászszentandrás, Mártírok út 23.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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 irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanító/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98. § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy az oktatott művészeti tárgyak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a 
művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatály alatt,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20.  §. (1) bekezdése, (2) bek. d) pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek való megfelelés szerinti),

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 

3. személlyel történő közléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Vas Márta nyújt, a 06 (57) 795-210-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5100 Jászberény, 

Szabadság tér 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/103/1531-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető),

– személyesen: Mészárosné Vas Márta, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (két példány összefűzve, egy példányt 
nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Jászberényi Tankerületi Központ (5100 Jászberény, 
Szabadság tér 16.) címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – a Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/jaszbereny honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Jászberényi Tankerületi Központ Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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 irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári vagy mesterfokozatú tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatály alatt,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdése, (2) bek. d)pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek való megfelelés szerinti),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 3. 
személlyel történő közléséhez,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– szakmai önéletrajz,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Vas Márta nyújt, a 06 (57) 795-203-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5100 Jászberény, 

Szabadság tér 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/103/1529-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető),

– személyesen: Mészárosné Vas Márta, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szabadság sétány 16.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (két példány összefűzve, egy példányt 
nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Jászberényi Tankerületi Központ (5100 Jászberény, 
Szabadság tér 16.) címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezetői beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/jaszbereny honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Barcsi Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7570 Barcs, Tavasz utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC.  törvény 98.  § (8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve / vagy egyetemi szintű végzettség az 
oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség 
vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség/
vagy egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frányó Zsolt nyújt, a 06 (82) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kaposvári Tankerületi 

Központ 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/139/29-19/2017, valamint a beosztás megnevezését: Barcsi Általános Iskola, Gimnázium, 
Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Barcsi 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Csurgói Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8840 Csurgó, Iharosi utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

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

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frányó Zsolt nyújt, a 06 (82) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kaposvári 

Tankerületi Központ 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/139/29-15/2017, valamint a beosztás megnevezését: Csurgói Kollégium 
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Csurgói 
Kollégium intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
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– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frányó Zsolt nyújt, a 06 (82) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kaposvári Tankerületi 

Központ 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/139/29-18/2017, valamint a beosztás megnevezését: Együd Árpád Alapfokú Művészeti 
Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Együd 
Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Csurgói Eötvös József Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth Lajos utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/ egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frányó Zsolt nyújt, a 06 (82) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kaposvári Tankerületi 

Központ 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/139/29-14/2017, valamint a beosztás megnevezését: Csurgói Eötvös József Általános 
Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Csurgói 
Eötvös József Általános Iskola intézményvezetői beosztására”

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7472 Szentbalázs, Fő utca 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frányó Zsolt nyújt, a 06 (82) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kaposvári Tankerületi 

Központ 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/139/29-16/2017, valamint a beosztás megnevezését: Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Szentbalázsi 
Körzeti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Taszári Körzeti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7261 Taszár, Vörösmarty utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frányó Zsolt nyújt, a 06 (82) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kaposvári 

Tankerületi Központ 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/139/29-17/2017, valamint a beosztás megnevezését: Taszári Körzeti Általános 
Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Taszári 
Körzeti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Karcagi Arany János Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Arany János utca 15–2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese 
Kissné Soós Ágnes nyújt, a 06 (30) 626-7755-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5300 Karcag, 

Horváth Ferenc utca 7. 1. Karcagi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/099/1432-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – http://arany-karcag.sulinet.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – http://kk.gov.hu/karcag – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Tankerületi Központ címére (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. 1/6.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Karcagi Arany János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/karcag honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kovács Mihály Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:  a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5241 Abádszalók, István király utca 1.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese 
Kissné Soós Ágnes nyújt, a 06 (30) 626-7755-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5300 Karcag, 

Horváth Ferenc utca 7. 1. Karcagi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/099/1438-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – http://kk.gov.hu/karcag – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Tankerületi Központ címére (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. 1/6.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Kovács Mihály Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/karcag honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese 
Kissné Soós Ágnes nyújt, a 06 (30) 626-7755-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth 

Ferenc utca 7. 1. Karcagi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: (KLIK/099/1435-1/2017), valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – http://www.vaiamim.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – http://kk.gov.hu/karcag – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Tankerületi Központ címére (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. 1/6.). 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/karcag honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tomajmonostorai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 59.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese 
Kissné Soós Ágnes nyújt, a 06 (30) 626-7755-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5300 Karcag, 

Horváth Ferenc utca 7. 1. Karcagi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/099/1433-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – http://amk-tmon.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – http://kk.gov.hu/karcag – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Tankerületi Központ címére (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. 1/6.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Tomajmonostorai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/karcag honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese 
Kissné Soós Ágnes nyújt, a 06 (30) 626-7755-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5300 Karcag, 

Horváth Ferenc utca 7. 1. Karcagi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/099/1434-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – http://www.mikloskodalyami.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – http://kk.gov.hu/karcag – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Tankerületi Központ címére (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. 1/6.). 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/karcag honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese 
Kissné Soós Ágnes nyújt, a +3630/626-7755-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5300 Karcag, 

Horváth Ferenc utca 7. 1. Karcagi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/099/1436-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – http://kevisuli.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – http://kk.gov.hu/karcag – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Tankerületi Központ címére (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. 1/6.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/karcag honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Borsodi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Edelény, Borsodi út 150.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– intézményvezetői munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Varga Mária Ágnes, tankerületi igazgató nyújt, a 
06  (48) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, 

Rákóczi tér 6. fszt. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/045/504/2017, valamint a beosztás megnevezését: Borsodi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Borsodi 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kazincbarcika honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály utca 29.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
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– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Varga Mária Ágnes, tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (48) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, 

Rákóczi tér 6. fszt. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/045/501/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kazincbarcika honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kurityáni Kossuth Lajos Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 79.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Varga Mária Ágnes, tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (48) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kazincbarcikai 

Tankerületi Központ 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fsz. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/045/506/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kurityáni 
Kossuth Lajos Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Kurityáni Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kazincbarcika honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Bem József utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Varga Mária Ágnes, tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (48) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, 

Rákóczi tér 6. fszt. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/045/517/2017, valamint a beosztás megnevezését: Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium – intézményvezető. A  pályázat elbírálásának módja, rendje:A  véleménynyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Ózdi 
József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //kk.gov.hu/kazincbarcika honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Ragályi Balassi Bálint Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3724 Ragály, Rákóczi Ferenc utca 40.



2908 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  •  2017. évi 4. szám

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi, szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Varga Mária Ágnes, tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (48) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, 

Rákóczi tér 6. fsz. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/045/519/2017, valamint a beosztás megnevezését: Ragályi Balassi Bálint Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Ragályi 
Balassi Bálint Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kazincbarcika honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Rakacai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3825 Rakaca, Ady Endre út 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Varga Mária Ágnes, tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (48) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, 

Rákóczi tér 6. fszt. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/045/502/2017, valamint a beosztás megnevezését: Rakacai Általános Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Rakacai 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kazincbarcika honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 195.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A  köznevelési intézmény vezetőjének a 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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Varga Mária Ágnes, tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (48) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, 

Rákóczi tér 6. fszt. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/045/500/2017, valamint a beosztás megnevezését: Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola – 
Intézményvezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kazincbarcika
honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Vasvár Úti Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Vasvár út 37/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Varga Mária Ágnes, tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (48) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, 

Rákóczi tér 6. fszt. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/045/518/2017, valamint a beosztás megnevezését: Vasvár Úti Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Vasvár 
Úti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kazincbarcika honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Nyíri út 28.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálinkásné Endre Petra nyújt, a 06 (76) 795-222-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét – 

Kecskeméti Tankerületi Központ, Homokszem utca 3–5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/025/182/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti Táncsics Mihály 
Középiskolai Kollégium – intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti Tankerületi Központ (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3–5.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Alkony utca 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodnár Tibor nyújt, a 06 (76) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét – 

Kecskeméti Tankerületi Központ, Homokszem utca 3–5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/025/183/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti Tankerületi Központ (6000 Kecskemét, Homokszem utca  3–5.) 
címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos utca 12–16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a 

pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn olyan kizáró 
okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálfi Tamás nyújt, a 06 (76) 461-791; 06 (76) 795-238-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét – 

Kecskeméti Tankerületi Központ, Homokszem utca 3–5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/025/186/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kiskunfélegyházi Batthyány 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti Tankerületi Központ (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3–5.) címére. 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 1–3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a 

pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn olyan kizáró 
okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálfi Tamás nyújt, a 06 (76) 461-791; 06 (76) 795-238-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét – 

Kecskeméti Tankerületi Központ, Homokszem utca 3–5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/025/187/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kiskunfélegyházi Göllesz 
Viktor Óvoda, Általános Iskola, EGYMI – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti Tankerületi Központ (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3–5.) címére. 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, EGYMI intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– vagy főiskola/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy 
szociálpedagógusi vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy 
tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői 
szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.



2921 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  •  2017. évi 4. szám

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin nyújt, a 06 (76) 795-492-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét – 

Kecskeméti Tankerületi Központ, Homokszem utca 3–5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/025/184/2017, valamint a beosztás megnevezését: Tiszakécskei Móricz 
Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti Tankerületi Központ (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3–5.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6133 Jászszentlászló, Rákóczi utca 25/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a 

pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn olyan kizáró 
okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálfi Tamás nyújt, a 06 (76) 461-791; 06 (76) 795-238-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét – 

Kecskeméti Tankerületi Központ, Homokszem utca 3–5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/025/185/2017, valamint a beosztás megnevezését: Jászszentlászlói Szent László 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti Tankerületi Központ (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3–5.) címére. 
A  borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1105 Budapest, Kápolna tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendrendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013 (VIII. 30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás a munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Gyöngyi, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ szakmai 
igazgatóhelyettese nyújt, a 06 (1) 795-8143-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kelet-Pesti 

Tankerületi Központ címére: 1106 Budapest, Keresztúri út  7–9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/202/145-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: 
Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon – 2017. március 7.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve, a Kelet-Pesti Tankerületi 
Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – a Kőbányai Janikovszky Éva Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezetői beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1108 Budapest, Mádi utca 173.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A  köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézményműködésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendrendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013 (VIII. 30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás a munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Gyöngyi, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ szakmai 
igazgatóhelyettese nyújt, a 06 (1) 795-8143-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kelet Pesti Tankerületi 

Központ:1106 Budapest, Keresztúri út  7–9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/202/123-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – a Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium intézményvezetői 
beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kiskunhalasi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:  a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári szakképzettség és 

pedagógus-szakvizsga, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix nyújt, a 06 (77) 795-205-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi 

tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/026/236-2/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Kiskunhalasi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Kiskőrösi Tankerületi Központ – 2017.02.28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kiskőrösi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Kiskunhalasi 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kiskoros honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Bónis Sámuel Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4554 Nyírtét, Szabadság utca 51.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a(z), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói vagy tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegediné Tisza Judit nyújt, a 06 (45) 795-213-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kisvárdai Tankerületi 

Központ 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/149/607-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Intézmény honlapja – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Bónis Sámuel 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kisvarda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Csarodai Herman Ottó Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16-tól 2022. 08. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4844 Csaroda, Beregszászi út 58.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói vagy tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trencsényi Miklós nyújt, a 06 (45) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kisvárdai Tankerületi 

Központ 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15. A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/149/599-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. március 27.
– intézmény honlapja – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT a Csarodai 
Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kisvarda honlapon szerezhet.

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Lónyay Menyhért Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4623 Tuzsér, Lónyay út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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,amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói vagy tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trencsényi Miklós nyújt, a 06 (45) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kisvárdai Tankerületi 

Központ 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15. A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/149/603-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. március 27.
– Intézmény honlapja – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT a Lónyay 
Menyhért Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kisvarda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Mándoki Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16-tól 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok, Szent István tér 2–3.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízás 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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói vagy tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trencsényi Miklós nyújt, a 06 (45) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kisvárdai Tankerületi 

Központ 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15. A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/149/600-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. március 27.
– intézmény honlapja – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT a Mándoki 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kisvarda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Patay István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16-tól 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4564 Nyírmada, Honvéd út 36–38.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói vagy tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trencsényi Miklós nyújt, a 06 (45) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kisvárdai Tankerületi 

Központ 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15. A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/149/601-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. március 27.
– intézmény honlapján – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT a Patay István 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kisvarda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Somogyi Rezső Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Szent László utca 35.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegediné Tisza Judit nyújt, a 06 (45) 795-213-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kisvárdai Tankerületi 

Központ 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/149/605-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– intézményi honlap vagy helyben szokásos mód – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Somogyi 
Rezső Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kisvarda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szabolcsveresmarti Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth utca 76.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói vagy tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegediné Tisza Judit nyújt, a 06 (45) 795-213-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kisvárdai Tankerületi 

Központ 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/149/604-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. március 27.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Szabolcsveresmarti Kazinczy Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kisvarda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szentpétery Zsigmond Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4563 Rohod, Jókai utca 6.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói vagy tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegediné Tisza Judit nyújt, a 06 (45) 795-213-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Kisvárdai Tankerületi 

Központ 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/149/602-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. március 27.
– Intézmény honlapja – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT a Szentpétery 
Zsigmond Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kisvarda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1027 Budapest, Medve u. 5–7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével)
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé

– szakmai önéletrajz
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés)
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, Fő 
utca 80.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/187/304-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Közép-Budai Tankerületi Központ címére.
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozepbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
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a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 7958225-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, 

Fő utca 80.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK 187/409-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Közép-Budai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Fekete 
István Általános Iskola és Szakiskola – intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozepbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1125 Budapest, Diana u. 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– német nemzetiségi vagy a német nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, 

Fő utca 80.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/187/306-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Közép-Budai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Jókai Mór 
Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozepbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1028 Budapest, Szabadság u. 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, 

Fő utca 80.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/187/305-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Budai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozepbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Szakgimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28–30.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, művészeti tárgynak megfelelő szakirányú egyetemi szintű vagy – a tanárképzés rendszeréről, a 

szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
felsorolt művészeti tárgyaknak megfelelő szakirányú zenetanár kivételével – mesterfokozatú tanár, művészeti 
tárgynak megfelelő művész, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § (8)  bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, 

Fő utca 80.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/187/301-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Közép-Budai Tankerületi Központ címére.
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Szakgimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozepbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Lisznyai Utcai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1016 Budapest, Lisznyai u. 40–42.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, 

Fő utca 80.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/187/302-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Közép-Budai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Lisznyai 
Utcai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozepbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1122 Budapest, Maros u. 54/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/ egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 
(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
–  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza,
– a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
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– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, 

Fő utca 80.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/187/307-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Közép-Budai Tankerületi Központ címére.
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Solti György Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozepbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1026 Budapest, Pasaréti út 191–193.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– angol nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, 

Fő utca 80.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/187/303-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Közép-Budai Tankerületi Központ címére.
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozepbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, 

Fő utca 80.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/187/300-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Közép-Budai Tankerületi Központ címére.
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozepbuda honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1143 Budapest, Őrnagy utca 5–7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
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a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, /egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, 
Mogyoródi út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3003-1/2017/
KK18, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– BM közigazgatási állásportál,
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére (1149 Budapest, Mogyoródi út  21.). 
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A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozeppest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1142 Budapest, Rákos patak utca 101.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, 

Mogyoródi út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
3002/2017/KK18, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– BM közigazgatási állásportál,
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és 
Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozeppest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, 

Mogyoródi út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
3249-1/2017/KK18, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– BM közigazgatási állásportál,
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozeppest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Kollégiuma 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1147 Budapest, Cinkotai út 125–137.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, / egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

–  pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, 

Mogyoródi út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
3250-1/2017/KK18, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– BM közigazgatási állásportál,
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.). 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, EGYMI és Kollégiuma 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozeppest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapest XIV. Kerületi Kaffka Margit Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1148 Budapest, Kaffka Margit köz 2–6.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, 

Mogyoródi út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
3006/2017/KK18, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– BM közigazgatási állásportál,
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Budapest XIV. Kerületi Kaffka Margit Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozeppest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1144 Budapest, Újváros park 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/ tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, 

Mogyoródi út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
3005-1/2017/KK18, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– BM közigazgatási állásportál,
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozeppest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Németh László Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1131 Budapest, Nővér utca 15–17.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, /egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, 

Mogyoródi út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
3000/2017/KK18, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– BM közigazgatási állásportál,
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Németh László Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozeppest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, 

Mogyoródi út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
3001/2017/KK18, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– BM közigazgatási állásportál,
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére (1149 Budapest, Mogyoródi út  21.). 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozeppest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Budapest, 1147 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem /egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (1) 795-8227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, 

Mogyoródi út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
3004/2017/KK18, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– BM közigazgatási állásportál,
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozeppest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. 8. 16. – 2021. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dienes Diana nyújt, a 06 (1) 795-9420-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út  42–46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-07-11, valamint a beosztás megnevezését: Benedek Elek 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szak.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A  borítékra írják  rá: 
„PÁLYÁZAT – Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Főváros Tankerület címére 
megküldeni (1051 Budapest, Nádor u. 32.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. 8. 1. – 2021. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1188 Budapest, Kapocs utca 56.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 30.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csányi Zsanett nyújt, a 061/795-8193-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út  42–46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kapocs 
Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Kapocs 
Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK 
Budapest XVIII. Tankerület címére megküldeni (1185 Budapest, Üllői út 453.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Kassa Utcai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. 8. 16. – 2021. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1185 Budapest, Kassa utca 175–181.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csányi Zsanett nyújt, a 06 (1) 795-8193-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út  42–46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kassa Utcai 
Általános Iskola-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A  borítékra írják  rá: 
„PÁLYÁZAT – Kassa Utcai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK 
Budapest XVIII. Tankerület címére megküldeni (1181 Budapest, Üllői út 453. I. em.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Kispesti Eötvös József Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig 
szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1191 Budapest, Eötvös utca 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanító/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Andrea nyújt, a 06 (1) 795-8168-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Külső-Pesti 

Tankerületi Központ 1181 Budapest, Üllői út 453.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/203/363-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Külső-Pesti Tankerületi Központ (1181 Bp., Üllői út 453.) címére. A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Kispesti Eötvös József Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kulsopest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig 
szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1184 Budapest, Üllői út 380–382.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Andrea nyújt, a 06 (1) 795-8168-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Külső-Pesti 

Tankerületi Központ 1181 Budapest, Üllői út 453.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/203/363-9/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Külső-Pesti Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kulsopest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Tátra Téri Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. 8. 15. – 2021. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1204 Budapest, Tátra tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 30.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turschlné Eröss Edit nyújt, a 06  (1)  795-8206-os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út  42–46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tátra Téri 
Általános Iskola-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Tátra Téri 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XX. Tankerület címére 
megküldeni (1204 Budapest, Ady Endre utca 98.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig 
szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1181 Budapest, Wlassics utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Andrea nyújt, a 06 (1) 795-8168-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Külső-Pesti 

Tankerületi Központ 1181 Budapest, Üllői út 453.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/203/363-10/2017, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Külső-Pesti Tankerületi Központ (1181 Bp., Üllői út 453.) címére. A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kulsopest honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. 8. 16. – 2021. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1204 Budapest, Ady Endre utca 142.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 30.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turschlné Eröss Edit nyújt, a 06  (1)  795-8206-os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út  42–46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest, 
XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A  borítékra írják  rá: a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 2016-02-20, valamint a következő szöveget „PÁLYÁZAT – Budapest XX. Kerületi Kossuth 
Lajos Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XX. Tankerület 
címére megküldeni (1204 Budapest, Ady Endre utca 98.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *



2980 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  •  2017. évi 4. szám

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. 10. 20. – 2021. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1205 Budapest, Mártírok útja 47.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. október 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagyné Koczog Tünde nyújt, a 06 (1) 795-8243-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út  42–46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-10-10, valamint a beosztás megnevezését: Budapest 
XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A  borítékra írják  rá: 
„PÁLYÁZAT – Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további 
példányt kérünk a KLIK Budapest XX. Tankerület címére megküldeni (1204 Budapest, Ady Endre utca 98.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Csengersimai Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 07. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4743 Csengersima, Kodály köz. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 16.napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Kiss Krisztina, tanügy-igazgatási referens nyújt, a 
06 (44) 795-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Kölcsey utca 10.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/150/193-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Csengersimai Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Csengersimai Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4355 Nagyecsed, Rózsás utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Kiss Krisztina, tanügy-igazgatási referens nyújt, a 
06 (44) 795-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Hősök tere 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/150/189-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Dancs 
Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Fábiánházi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 47.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bihari Zsófia, tanügy-igazgatási referens nyújt, a 
06 (42) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Kölcsey utca 10.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/150/190-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Fábiánházi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Fábiánházi 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 02. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálné dr. Végh Sarolta nyújt, a 06  (44)  795-203-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Kölcsey utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/150/198-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és 
Kollégium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Géberjéni Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4754 Géberjén, Kossuth utca 7–11.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Kiss Krisztina, tanügy-igazgatási referens nyújt, a 
06 (44) 795-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Kölcsey utca 10.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/150/188-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Géberjéni Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Géberjéni 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 9. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4921 Kisar, Tisza utca 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálné dr. Végh Sarolta nyújt, a 06  (44)  795-203-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 

Mátészalka, Kölcsey utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/150/201-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Kisari 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Nagydobosi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4823 Nagydobos, Fő utca 135.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálné dr. Végh Sarolta, tanügy-igazgatási referens nyújt, a 
06 (44) 795-203-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Kölcsey utca 10.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/150/191-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Nagydobosi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Nagydobosi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 02. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Debreceni út 67.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bihari Zsófia nyújt, a 06 (42) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Kölcsey utca 10). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
(KLIK/150/194-1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Nyírbátori 
Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Nyírcsászári-Bátorliget-Terem-Nyírderzsi Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4331 Nyírcsászári, Kossuth út 19–21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bihari Zsófia nyújt, a 06 (42) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Kölcsey utca 10). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
(KLIK/150/197-1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Nyírcsászári-Bátorliget-Terem-Nyírderzsi Általános 
Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Nyírcsászári-Bátorliget-Terem-Nyírderzsi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Nyírgyulaji Kossuth Lajos Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 9. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy-Zsilinszky utca 8–10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bihari Zsófia nyújt, a 06 (42) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Kölcsey utca 10). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
(KLIK/150/195-1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Nyírgyulaji Kossuth Lajos Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Nyírgyulaji 
Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Nyírmihálydi Petőfi Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4363 Nyírmihálydi, Zrínyi utca 11–13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bihari Zsófia nyújt, a 06 (42) 795-225-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Kölcsey utca 10). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
(KLIK/150/196-1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Nyírmihálydi Petőfi Sándor Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Nyírmihálydi Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Ópályi Jókai Mór Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4821 Ópályi, Kálvin János tér 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Kiss Krisztina, tanügy-igazgatási referens nyújt, a 
06 (44) 795-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Kölcsey utca 10.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/150/192-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Ópályi Jókai Mór Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Ópályi 
Jókai Mór Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4946 Tiszakóród, Kossuth utca 42.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálné dr. Végh Sarolta nyújt, a 06  (44)  795-203-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, 

Kölcsey utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/150/199-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4944 Túristvándi, Móricz Zsigmond utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálné dr. Végh Sarolta nyújt, a 06  (44)  795-203-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4700 

Mátészalka, Kölcsey utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/150/200-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mateszalka honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dőry Ferenc Körzeti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3578 Girincs, Rákóczi utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (49) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 

Mezőkövesd, Széchenyi út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: (KLIK/047/452-1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Dőry Ferenc Körzeti Általános Iskola 
– Intézményvezető.



3004 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  •  2017. évi 4. szám

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Dőry 
Ferenc Körzeti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mezokovesd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3578 Girincs, Rákóczi utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (49) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 

Mezőkövesd, Széchenyi út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/047/454-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mezokovesd honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3425 Sály, Tél út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató nyújt a 
06 (49) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 

Mezőkövesd, Széchenyi út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: (KLIK/047/442-1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Sályi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mezokovesd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 09 . 01. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (49) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 

Mezőkövesd, Széchenyi út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: (KLIK/047/450-1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános 
Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mezokovesd honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató nyújt, a 
06 (49) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 

Mezőkövesd, Széchenyi út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: (KLIK/047/453-1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános 
Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/mezokovesd honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Arnóti Weöres Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3713 Arnót, Alkotmány utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 06 (46) 795-218-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, 

Selyemrét utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/048/5238-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Arnóti Weöres Sándor Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Arnóti Weöres Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Bükkaranyosi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3554 Bükkaranyos, Rákóczi utca 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 06 (46) 795-218-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, 

Selyemrét utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/048/5242-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Bükkaranyosi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Bükkaranyosi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kisgyőri Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3556 Kisgyőr, Dózsa György utca 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 06 (46) 795-218-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, 

Selyemrét utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/048/5248-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kisgyőri Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Kisgyőri Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Körömi IV. Béla Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3577 Köröm, Kossuth Lajos utca 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 06 (46) 795-218-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, 

Selyemrét utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/048/5232-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Körömi IV. Béla Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Körömi IV. Béla Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Palóczy László utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 67.  § (1) bekezdés 
a) pontjában vagy a 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 06 (46) 795-218-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, 

Selyemrét utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/048/5254-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Katowice utca 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 06 (46) 795-218-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, 

Selyemrét utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/048/5249-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola 
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
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vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 67.  § (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98.  § (8)  bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 06 (46) 795-218-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, 

Selyemrét utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/048/5251-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Nagyváthy János utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 06 (46) 795-218-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, 

Selyemrét utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/048/5252-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Iskola tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 06 (46) 795-218-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, 

Selyemrét utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/048/5467-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527  Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7781 Lippó, Ifjúság utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alföldi Andrea nyújt, a 06 (69) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, 

Szabadság utca  4–6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/013/917-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mohácsi Tankerületi Központ (7700 Mohács, Szabadság utca  4–6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7775 Magyarbóly, Damjanich utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alföldi Andrea nyújt, a 06 (69) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, 

Szabadság utca  4–6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/013/917-8/2017, valamint a beosztás megnevezését: Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mohácsi Tankerületi Központ (7700 Mohács, Szabadság utca  4–6.) címére. 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Magyarbólyi Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,  
Szakiskola és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7700 Mohács, Kórház utca 1–3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alföldi Andrea nyújt, a 06 (69) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, 

Szabadság utca  4–6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/013/917-5/2017, valamint a beosztás megnevezését: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mohácsi Tankerületi Központ (7700 Mohács, Szabadság utca  4–6.) címére. 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Mohácsi Radnóti Miklós Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7700 Mohács, Liliom utca 50.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.
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Pályázati feltételek:
– Egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy 

játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári 
vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alföldi Andrea nyújt, a 06 (69) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, 

Szabadság utca  4–6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/013/917-6/2017, valamint a beosztás megnevezését: Mohácsi Radnóti Miklós Kollégium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mohácsi Tankerületi Központ (7700 Mohács, Szabadság utca  4–6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Mohácsi Radnóti Miklós Kollégium intézményvezetői beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7700 Mohács, Vörösmarty utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alföldi Andrea nyújt, a 06 (69) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, 

Szabadság utca  4–6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/013/917-3/2017, valamint a beosztás megnevezését: Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mohácsi Tankerületi Központ (7700 Mohács, Szabadság utca  4–6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Újpetrei Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7766 Újpetre, Kossuth utca 110.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alföldi Andrea nyújt, a 06 (69) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, 

Szabadság utca  4–6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/013/917-9/2017, valamint a beosztás megnevezését: Újpetrei Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mohácsi Tankerületi Központ (7700 Mohács, Szabadság utca  4–6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Újpetrei Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Véméndi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7726 Véménd, Szabadság tér 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alföldi Andrea nyújt, a 06 (69) 795-201-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, 

Szabadság utca  4–6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/013/917-4/2017, valamint a beosztás megnevezését: Véméndi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mohácsi Tankerületi Központ (7700 Mohács, Szabadság utca  4–6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Véméndi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Versendi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7752 Versend, Kossuth Lajos utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alföldi Andrea nyújt, a 06 (69) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, 

Szabadság utca  4–6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/013/917-7/2017, valamint a beosztás megnevezését: Versendi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Mohácsi Tankerületi Központ (7700 Mohács, Szabadság utca  4–6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Versendi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2230 Gyömrő, Üllői út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógusi, 

gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta vagy konduktor-
óvodapedagógus szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szmiknya Erika nyújt, a 06 (29) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (2200 Monor, 

Petőfi Sándor utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/126/218-10/2017, valamint a beosztás megnevezését: Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 
Kollégium és EGYMI intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Monori Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Általános 
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Módszertani Intézmény intézményvezetői 
beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Balla Károly Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16. – 2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 39. B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szmiknya Erika nyújt, a 06 (29) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (2200 Monor, 

Petőfi Sándor utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/126/218-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: Balla Károly Általános Iskola intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Monori Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Balla Károly 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2370 Dabas, Szent István tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szmiknya Erika nyújt, a 06 (29) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (2200 Monor, 

Petőfi Sándor utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/126/218-8/2017, valamint a beosztás megnevezését: Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Monori Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Dabasi Táncsics 
Mihály Gimnázium intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szmiknya Erika nyújt, a 06 (29) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (2200 Monor, 

Petőfi Sándor utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/126/218-5/2017, valamint a beosztás megnevezését: Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 
intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Monori Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Felsőpakonyi 
Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2230 Gyömrő, Bajcsy-Zsilinszky utca 79–81.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szmiknya Erika nyújt, a 06 (29) 795-202-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (2200 Monor, 

Petőfi Sándor utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/126/218-3/2017, valamint a beosztás megnevezését: Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Monori Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Gyömrői II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Huszka Hermina Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2377 Örkény, Bartók Béla utca 53.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szmiknya Erika nyújt, a 06 (29) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (2200 Monor, 

Petőfi Sándor utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/126/218-7/2017, valamint a beosztás megnevezését: Huszka Hermina Általános Iskola intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Monori Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Huszka 
Hermina Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kakucsi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16. – 2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2366 Kakucs, Hősök tere 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szmiknya Erika nyújt, a 06 (29) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (2200 Monor, 

Petőfi Sándor utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/126/218-6/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kakucsi Általános Iskola intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Monori Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Kakucsi 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Monori Jászai Mari Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2200 Monor, Jászai Mari tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,



3047 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  •  2017. évi 4. szám

– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szmiknya Erika nyújt, a 06 (29) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (2200 Monor, 

Petőfi Sándor utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/126/218-4/2017, valamint a beosztás megnevezését: Monori Jászai Mari Általános Iskola intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Monori Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Monori Jászai 
Mari Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szmiknya Erika nyújt, a 06 (29) 795-202-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (2200 Monor, 

Petőfi Sándor utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/126/218-9/2017, valamint a beosztás megnevezését: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 
intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Monori Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják rá: „Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8380 Hévíz, Park u. 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.  30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián, a 06  (83)  795-203, 
06 (83) 795-204-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Nagykanizsai 

Tankerületi Központ 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/180/157-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Hévízi Bibó István 
Gimnázium és Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8360 Keszthely, Deák F. u. 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.  30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 
(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián, a 06  (83)  795-203, 
06 (83) 795-204-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Nagykanizsai 

Tankerületi Központ – 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/180/158-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Keszthelyi Festetics György 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) címére. 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8380 Hévíz, Kossuth utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.  30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola, főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC.  törvény 98.  § (8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve vagy főiskolai/egyetemi szintű 
végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári 
szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész 
szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián, a 06  (83)  795-203, 
06 (83) 795-204-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Nagykanizsai 

Tankerületi Központ – 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/180/159-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Hévízi Illyés Gyula 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) címére. 
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A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Keszthelyi Vajda János Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8360 Keszthely, Fő tér 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.  30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,



3055 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  •  2017. évi 4. szám

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián, a 06  (83)  795-203, 
06 (83) 795-204-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Emberi erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Nagykanizsai 

Tankerületi Központ – 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/180/160-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Keszthelyi Vajda János 
Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Keszthelyi Vajda János Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Zöldmező Utcai Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8360 Keszthely, Zöldmező u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.



3056 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  •  2017. évi 4. szám

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.  30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti 

gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-
szakvizsga, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe 
véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián, a 06  (83)  795-203, 
06 (83) 795-204-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Nagykanizsai 

Tankerületi Központ – 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/180/161-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Zöldmező Utcai Általános 
Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Zöldmező Utcai Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI intézményvezetői 
beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dr. Szántó Imre Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 18. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8394 Alsópáhok, Fő út 122.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.  30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián, a 06  (83)  795-203, 
06 (83) 795-204-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Emberi erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Nagykanizsai 

Tankerületi Központ – 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/180/162-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Dr. Szántó Imre Általános 
Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Dr. Szántó Imre Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Csány László Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8782 Zalacsány, Csány L. u. 6.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.  30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián, a 06  (83)  795-203, 
06 (83) 795-204-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Nagykanizsai 

Tankerületi Központ – 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/180/164-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Csány László Általános 
Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Csány László Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.  30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián, a 06  (83)  795-203, 
06 (83) 795-204-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Nagykanizsai 

Tankerületi központ – 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/180/165-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Vonyarcvashegyi Eötvös 
Károly Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Zala megye, 8749 Zalakaros, Liget utca 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16 napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szépligeti Szilvia személyügyi referens nyújt a 
06 (93) 795-214-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 

Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő KLIK/183/221-
2/2017, valamint a beosztás megnevezését: Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Dr. Mező Ferenc Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.  30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,



3064 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  •  2017. évi 4. szám

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen Róbertné személyügyi referens nyújt, a 
06 (93) 795-210-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Nagykanizsai 

Tankerületi Központ 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/183/184-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Dr. Mező Ferenc 
Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Dr. Mező Ferenc Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Csokonai utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen Róbertné személyügyi referens nyújt, a 
06 (93) 795-210-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 

Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő KLIK/183/180-
1/2017., valamint a beosztás megnevezését: Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola 
– Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsa Tankerületi Központ 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6. címére. A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Palini Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Alkotmány utca 81.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szépligeti Szilvia személyügyi referens nyújt, a 
06 (93) 795-214-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 

Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő KLIK/183/182-
1/2017., valamint a beosztás megnevezését: Palini Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsa Tankerületi Központ 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6. címére. A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Palini Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
–  hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ledniczky Miklós Jánosné személyügyi referens nyújt, a 
06 (93) 795-205-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 

Nagykanizsa, Vécsey utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő /azonosító számot: 
KLIK/183/179-1/2017, valamint a beosztás megnevezését:Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola 
– Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 38.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szépligeti Szilvia személyügyi referens nyújt, a 
06 (93) 795-214-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 

Nagykanizsa, Vécsey u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő KLIK/183/181-
1/2017., valamint a beosztás megnevezését: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsa Tankerületi Központ 8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6. címére. A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 9. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4231 Bököny, József Attila utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt, a 
06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1717/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Bökönyi 
Barota Mihály Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4483 Buj, Rákóczi utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt, a 
06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1712/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Buji 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kállay Miklós Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4324 Kállósemjén, Kölcsey utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt, a 
06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1646/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Kállay 
Miklós Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt, a 
06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1716/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Korányi 
Frigyes Gimnázium és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Virág utca 65.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.
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A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt, a 
06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1714/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A  pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Nyíregyházi RIDENS Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 34–38.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt, a 
06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1510/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják  rá: „Nyíregyházi RIDENS 
Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szabolcs Vezér Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 9. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4466 Timár, Szabadság út 57.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt 
a 06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1523/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Szabolcs 
Vezér Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Tiszadadai Holló László Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4455 Tiszadada, Kossuth tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt 
a 06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1512/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Tiszadadai 
Holló László Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4465 Rakamaz, Ady Endre út 63.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt 
a 06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1508/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Erzsébet 
Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola intézményvezetői 
beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10–12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt 
a 06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1509/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény intézményvezetői beosztására”.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Vasvári Pál utca 32.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt 
a 06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1507/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Színi 
Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4487 Tiszatelek, Kossuth utca 36.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt 
a 06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1511/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Tiszateleki 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *



3089 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  •  2017. évi 4. szám

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Tiszaeszlári Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4464 Tiszaeszlár, Arany János utca 32/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt 
a 06 (42) 795-310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/B. B. Nyíregyházi Tankerületi Központ). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/153/1513/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Tiszaeszlári Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8460 Devecser, Várkert 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve vagy főiskola/egyetemi szintű végzettség az 
oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy 
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az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-12/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kertai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8492 Kerta, Kossuth Lajos u. 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 8.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-4/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Kertai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8447 Ajka, Gyepesi u. 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-8/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8400 Ajka, Verseny u. 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, 
a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-15/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8454 Nyirád, Szabadság u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.



3097 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  •  2017. évi 4. szám

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-5/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8500 Pápa, Korona u. 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-9/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8400 Ajka, Bródy Imre u. 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve vagy egyetemi szintű végzettség az oktatott 
művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az 
oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség, a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-13/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8400 Ajka, Fürst Sándor u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
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– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-14/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Ihász Gábor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16-tól – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8542 Vaszar, Fő u. 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.). A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Ihász Gábor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8449 Magyarpolány, Petőfi Sándor u. 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-10/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8500 Pápa, Aradi u. 10–12.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-6/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8456 Noszlop, Sport tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-7/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Pápateszéri Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8556 Pápateszér, Ady Endre u. 3.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-3/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Pápateszéri Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8500 Pápa, Várkert út 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-11/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Pápai Petőfi Sándor Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8500 Pápa, Jókai Mór u. 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (89) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8500 Pápa, 

Mézeskalács u. 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/174/405-16/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá: 
„PÁLYÁZAT – Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanító/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kófiás Endre Zsolt nyújt a 06 (30) 626-7787-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Pécsi Tankerületi 

Központ 7621 Pécs, Színház tér 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/014/1714/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Pécsi Tankerületi Központ (7621 Pécs, Színház tér 2.) címére. A  borítékra írják  rá: 
„PÁLYÁZAT – a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/pecs honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Berkesdi Fekete István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 10. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Baranya megye, 7664 Berkesd, Alkotmány utca 42.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezéssel),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattak összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vedelek Mihály nyújt a 06 (72) 795-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Pécsi Tankerületi 

Központ 7621 Pécs, Színház tér 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/014/1714/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni) zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Pécsi Tankerületi Központ (7621 Pécs, Színház tér 2.) címére. A  borítékra írják  rá: 
„PÁLYÁZAT – a Berkesdi Fekete István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/pecs honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Aidinger János út 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 már hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schóber József nyújt a 06 (72) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Pécsi Tankerületi 

Központ 7621 Pécs, Színház tér 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/014/1714/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Pécsi Tankerületi Központ (7621 Pécs, Színház tér 2.) címére. A  borítékra írják  rá: 
„PÁLYÁZAT – Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/pecs honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7636 Pécs, Málom-hegyi út 1.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 már hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schóber József nyújt a 06 (72) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Pécsi Tankerületi 

Központ 7621 Pécs, Színház tér 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/014/1714/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Pécsi Tankerületi Központ (7621 Pécs, Színház tér 2.) címére. A  borítékra írják  rá: 
„PÁLYÁZAT – Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/pecs honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 már hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,



3120 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  •  2017. évi 4. szám

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schóber József nyújt a 06 (72) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Pécsi Tankerületi 

Központ 7621 Pécs, Színház tér 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/014/1714/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Pécsi Tankerületi Központ (7621 Pécs, Színház tér 2.) címére. A  borítékra írják  rá: 
„PÁLYÁZAT – Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.pecs.hu/pecs honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Bárnai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3126 Bárna, Petőfi út 15.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 hatáskörébe.

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, illetve a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Simon Tibor tankerületi igazgató nyújt a 06 (32) 795-239-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, 

Rákóczi út 36.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/1034-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Bárnai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/salgotarjan honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 hatáskörébe.

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, illetve a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Simon Tibor tankerületi igazgató nyújt a 06 (32) 795-239-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak a  Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/1062-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/salgotarjan honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Ecsegi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3053 Ecseg, Béke u. 45.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 hatáskörébe.

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, illetve a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Simon Tibor tankerületi igazgató nyújt a 06 (32) 795-239-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak a  Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/1081/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Ecsegi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/salgotarjan honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Szakiskola és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Fő utca 138.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 hatáskörébe.

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, illetve a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói, vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a  a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Simon Tibor tankerületi igazgató nyújt a 06 (32) 795-239-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak a  Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/1084/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Pásztói EGYMI – intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/salgotarjan honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2175 Kálló, Szent István király u. 10.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 hatáskörébe.

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, illetve a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Simon Tibor tankerületi igazgató nyújt a 06 (32) 795-239-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak a  Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/1080/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/salgotarjan honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Karancssági I. István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3163 Karancsság, Kossuth út 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 hatáskörébe.

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, illetve a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Simon Tibor tankerületi igazgató nyújt a 06 (32) 795-239-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak a  Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/954-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Karancssági I. István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/salgotarjan honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Mikszáth Kálmán Líceum 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Rákóczi u. 1.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 hatáskörébe.

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, illetve a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Simon Tibor tankerületi igazgató nyújt a 06 (32) 795-239-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak a  Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/1083/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Mikszáth Kálmán Líceum – intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/salgotarjan honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Veres Pálné Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2688 Vanyarc, Hunyadi u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 hatáskörébe.

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, illetve a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Simon Tibor tankerületi igazgató nyújt a 06 (32) 795-239-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak a  Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/1082/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Veres Pálné Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/salgotarjan honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Boldogkőváraljai Körzeti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3885 Boldogkőváralja, Kossuth Lajos utca 27.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Donkó József tankerületi igazgató vagy Sztankai Szabolcs 
János tanügy-igazgatási referens nyújt a 06 (47) 795-214–es vagy a 06 (46) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, 

Kossuth u. 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/051/174-
1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Boldogkőváraljai Körzeti Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. 02. 28.
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Sárospataki Tankerületi Központ címére (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Boldogkőváraljai Körzeti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kenézlői Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3955 Kenézlő, Kárpát utca 1–3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Donkó József tankerületi igazgató vagy Koleszárné Braun 
Mónika tanügy-igazgatási referens nyújt a 06 (47) 795-214–es vagy a 06 (47) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, 

Kossuth u. 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/051/192-
1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Kenézlői Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Sárospataki Tankerületi Központ címére (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Kenézlői Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Petőfi u. 1.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Donkó József tankerületi igazgató vagy Koleszárné Braun 
Mónika tanügy-igazgatási referens nyújt a 06 (47) 795-214–es vagy a 06 (47) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, 

Kossuth u. 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/051/176-
1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Sárospataki Tankerületi Központ címére (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Vámosújfalui Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál u. 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),



3138 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  •  2017. évi 4. szám

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Donkó József tankerületi igazgató vagy Koleszárné Braun 
Mónika tanügy-igazgatási referens nyújt a 06 (47) 795-214-es vagy a 06 (47) 795-212-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, 

Kossuth u. 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/051/175-
1/2017), valamint a beosztás megnevezését: Vámosújfalui Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Sárospataki Tankerületi Központ címére (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Vámosújfalui Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Bersek József Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9730 Kőszeg, Táncsics Mihály utca 18.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a  takarékos 
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanító/ tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Háromi Jenő tanügyigazgatási referens nyújt 
a 06 (94) 795-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (9600 Sárvár, 

Dózsa György utca 14.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/163/165-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Sárvári Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Bersek József 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői, befejezett szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi 

u. 2). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/142/1559-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (két példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Fonyódi Mátyás Király Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 02. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8540 Fonyód, Hunyadi János utca. 3.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (tankerületi központ 

pontos címe). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/142/1564-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Fonyódi Mátyás Király Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Fonyódi Mátyás Király Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov/siófok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Boglári Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 02. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Mátyás király utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a  nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői, befejezett szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, 

Szépvölgyi  u.  2). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
STK/142/1562-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Boglári Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (két példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Boglári Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a BOGLÁRI Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 15. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Árpád utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi 

u.  2). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:STK/142/1563-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (két példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a NEKA Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Kodály Zoltán utca 12–13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a  nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői, befejezett szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi 

u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/142/1583-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: NEKA Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (két példányt nem kérünk összefűzni), valamint 
1 példányban elektronikusan is (CD-re másolva, pdf-fájlokban), zárt borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki 
Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – NEKA Kollégium 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov.hu/siofok honlapján szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői, befejezett szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi 

u. 2). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/142/1561-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (két példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt Tankerületi Központ kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Balaton Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8640 Fonyód, Ady Endre utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a  nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi 

u. 2). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/142/1565-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Balaton Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (két példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Balaton Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Gamási Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8685 Gamás, Fő utca 94.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi 

u. 2). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/1556-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Gamási Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (két példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Gamási Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Látrányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8681 Látrány, Szabadság utca 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi 

u. 2). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/142/1560-1/2017, 
valamint a  beosztás megnevezését: Látrányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (két példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra 
írják  rá: „PÁLYÁZAT – Látrányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Ladi János Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8716 Mesztegnyő, Kossuth utca 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi 

u. 2). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/142/1555-1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Ladi János Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (két példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Ladi János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Siófoki Perczel Mór Gimnázium  
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 02. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8600 Siófok, Március 15. park 1.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Siófoki Tankerületi Központ (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.) címére történő 

megküldésével (tankerületi központ pontos címe). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: STK/142/1557-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Siófoki Perczel Mór 
Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (két példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Siófoki Perczel Mór Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov/siófok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8621 Zamárdi, Fő utca 155.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt a 06 (85) 795-208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi 

u.  2). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:STK/142/1558-1/2017, 
valamint a  beosztás megnevezését: Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A  borítékra 
írják  rá: „PÁLYÁZAT – Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Erzsébet királyné utca 64.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marek János tankerületi központ igazgató nyújt 
a 06 (99) 795-239-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9400 Sopron, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 9.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  
STK/GB0000/HR-182/2017., valamint a beosztás megnevezését: Arany János EGYMI – intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon (a köznevelési intézmény honlapján)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban, az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve kérjük megküldeni a Soproni Tankerületi Központ címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Arany János EGYMI intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Árpád u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az 
oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy 
az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marek János tankerületi központ igazgató nyújt 
a 06 (99) 795-239-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9400 Sopron, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 9.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  
STK/GB0000/HR-181/2017., valamint a  beosztás megnevezését: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon (a köznevelési intézmény honlapja)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban, az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve kérjük megküldeni a  Soproni Tankerületi Központ 
címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *



3162 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  •  2017. évi 4. szám

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Csornai Középiskolai Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Szent István tér 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a  nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marek János tankerületi központ igazgató nyújt 
a 06 (99) 795-239-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9400 Sopron, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 9.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  
STK/GB0000/HR-183/2017., valamint a  beosztás megnevezését: Csornai Középiskolai Kollégium 
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon (a köznevelési intézmény honlapja)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban, az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve kérjük megküldeni a Soproni Tankerületi Központ címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Csornai Középiskolai Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 15. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Fő tér 25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.
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Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marek János tankerületi központ igazgató nyújt 
a 06 (99) 795-239-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9400 Sopron, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 9.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  
STK/GB0000/HR-180/2017., valamint a  beosztás megnevezését: Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon (a köznevelési intézmény honlapja)



3165 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  •  2017. évi 4. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban, az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve kérjük megküldeni a Soproni Tankerületi Központ címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Pantzer Gertrud Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9422 Harka, Keresztúri u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marek János tankerületi központ igazgató nyújt 
a 06 (99) 795-239-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9400 Sopron, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/
GB0000/HR-177/2017., valamint a beosztás megnevezését: Pantzer Gertrud Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon (a köznevelési intézmény honlapja)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban, az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve kérjük megküldeni a Soproni Tankerületi Központ címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Pantzer Gertrud Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Soproni Széchenyi István Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 15. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Templom utca 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marek János tankerületi központ igazgató nyújt 
a 06 (99) 795-239-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9400 Sopron, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 9.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
STK/GB0000/HR-176/2017., valamint a  beosztás megnevezését: Soproni Széchenyi István Gimnázium 
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon (a köznevelési intézmény honlapja)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban, az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve kérjük megküldeni a Soproni Tankerületi Központ címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Soproni Széchenyi István Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szabadság tér 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/072/1059/2017, valamint a beosztás megnevezését: Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Móri 
Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/072/1051/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Fülei Általános Iskola Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8157 Füle, Petőfi S. utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/072/1049/2017, valamint a beosztás megnevezését: Fülei Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Fülei 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervarhonlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kálozi Szent István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8124 Káloz, Szent István tér 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/072/1050/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kálozi Szent István Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Kálozi 
Szent István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
(KLIK/072/1072/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kálozi Szent István Általános Iskola – Intézményvezető. 
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
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KLIK/072/1047/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 
EGYMI – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Arany 
János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Hársfadombi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2065 Mány, Szent István u. 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/072/1046/2017, valamint a beosztás megnevezését: Hársfadombi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Hársfadombi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervarhonlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Bodajki Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8053 Bodajk, Bányász ltp. 21–22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/072/1058/2017, valamint a beosztás megnevezését: Bodajki Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Bodajki 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Felsővárosi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/072/1048/2017, valamint a beosztás megnevezését: Felsővárosi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Felsővárosi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/B

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központcímére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/072/1055/2017, valamint a beosztás megnevezését: Gárdonyi Géza Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kempelen Farkas Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/072/1056/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kempelen Farkas Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Kempelen Farkas Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Mezőszentgyörgyi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/072/1054/2017, valamint a beosztás megnevezését: Mezőszentgyörgyi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Mezőszentgyörgyi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, György Oszkár tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/072/1052/2017, valamint a beosztás megnevezését: Vasvári Pál Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Vasvári 
Pál Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kislángi Tamási Áron Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8156 Kisláng, Fő utca 75.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/072/1053/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Kislángi Tamási Áron Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Kislángi Tamási Áron Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2481 Velence, Bárczi G. u. 4–6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt a 06 (22) 795-292-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/072/1057/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Kollégium és EGYMI – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Tankerületi Központcímére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Fejér 
Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Alsóvadászi Tompa Mihály Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 7. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3811 Alsóvadász, Fő út 68.

A beosztáshoz tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a  takarékos 
gazdálkodás, a  munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden 
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
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– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt a 06 (47) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve, a  Szerencsi Tankerületi Központ 

igazgatójához kell benyújtani (3900 Szerencs, Ondi út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: KLIK/053/196-3/2017, valamint a beosztás megnevezését: Alsóvadászi Tompa Mihály 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szerencsi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Alsóvadászi 
Tompa Mihály Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szerencs honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3931 Mezőzombor, Kölcsey Ferenc út 7.
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A beosztáshoz tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a  takarékos 
gazdálkodás, a  munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden 
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt a 06 (47) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve, a  Szerencsi Tankerületi Központ 
igazgatójához kell benyújtani (3900 Szerencs, Ondi út 1.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: KLIK/053/196-4/2017, valamint a beosztás megnevezését: Mezőzombori Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Szerencsi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szerencs honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szepsi Csombor Márton Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Bethlen Gábor utca 1.

 A beosztáshoz tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a  takarékos 
gazdálkodás, a  munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden 
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt a 06 (47) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve, a  Szerencsi Tankerületi Központ 
igazgatójához kell benyújtani (3900 Szerencs, Ondi út 1.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: KLIK/053/196-2/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Szepsi Csombor Márton 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Szerencsi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Szepsi 
Csombor Márton Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szerencs honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szerencsi Középiskolai Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Kossuth út 19.

A beosztáshoz tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a  takarékos 
gazdálkodás, a  munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden 
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a  nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt a 06 (47) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve, a  Szerencsi Tankerületi Központ 
igazgatójához kell benyújtani (3900 Szerencs, Ondi út 1.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: KLIK/053/196-7/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Szerencsi Középiskolai 
Kollégium – intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Szerencsi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Szerencsi 
Középiskolai Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szerencs honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Vörösmarty utca 8.

A beosztáshoz tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a  takarékos 
gazdálkodás, a  munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden 
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt a 06 (47) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve, a  Szerencsi Tankerületi Központ 
igazgatójához kell benyújtani (3900 Szerencs, Ondi út 1.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: KLIK/053/196-5/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Taktaharkányi Apáczai Csere 
János Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Szerencsi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szerencs honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3921 Taktaszada, Kossuth utca 64.

A beosztáshoz tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a  takarékos 
gazdálkodás, a  munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden 
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt a 06 (47) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve, a  Szerencsi Tankerületi Központ 
igazgatójához kell benyújtani (3900 Szerencs, Ondi út 1.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: KLIK/053/196-6/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Taktaszadai Móra Ferenc 
Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szerencsi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Taktaszadai 
Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szerencs honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7–9.

A beosztáshoz tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a  takarékos 
gazdálkodás, a  munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden 
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC.  törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az 
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oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy 
az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt a 06 (47) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az Emberi Erőforrások Miniszterének címezve, a  Szerencsi Tankerületi Központ 
igazgatójához kell benyújtani (3900 Szerencs, Ondi út 1.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: KLIK/053/196-8/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Tokaji II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Szerencsi Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Tokaji II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szerencs honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szigethalmi Szent István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2315 Szigethalom, Szabadkai út 64.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. §.(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt a 06 (24) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget 
Ipari Park 1/A.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Szigethalmi Szent István Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szigetszentmiklos honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 53.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. §.(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt a 06 (24) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 40/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget 
Ipari Park 1/A.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk-gov.hu/azigetszentmiklos honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2344 Dömsöd, Széchenyi utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. §.(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt a 06 (24) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 41/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget 
Ipari Park 1/A.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szigetszentmiklos honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Ráckevei Ady Endre Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth utca 82–84.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. §.(8) bekezdésében 

foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt a 06 (24) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 42/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget 
Ipari Park 1/A.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Ráckevei Ady Endre Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk-gov.hu/szigetszentmiklos honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2344 Dömsöd, Kossuth Lajos utca 58.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség, az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt a 06 (24) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szigetszentmiklósi 

Tankerületi Központ 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére (2310 Szigetszentmiklós, 
ÁTI-Sziget Ipari park 1/A.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Dezső Lajos Alapfokú Művészeti iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szigetszentmiklos honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és 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. vény, és a rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség, az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt a 06 (24) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére (2310 Szigetszentmiklós, 
ÁTI-Sziget Ipari park 1/A.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szigetszentmiklos honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Ránki György Alapfokú Művészeti iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth L. utca 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt a 06 (24) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére (2310 Szigetszentmiklós, 
ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Ránki György Alapfokú Művészeti iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk-gov.hu/szigetszentmiklos honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szigetszentmártoni Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2318 Szigetszentmárton, Duna utca 4/B.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt a 06 (24) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, 
ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
50/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget 
Ipari Park 1/A.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Szigetszentmártoni Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk-gov.hu/szigetszentmiklos honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Felsőszentmártoni Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 9. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 1–3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 

CXC. tva 98.  § (8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve és a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör 
betöltésére jogosító szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalapáti Attila Ádám tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (73) 795-215-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szigetvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Deák 

Ferenc tér 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/020/68-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Felsőszentmártoni Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Szigetvári Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – 
Felsőszentmártoni Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szolnoki Tankerületi Központ Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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 irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanító/tanári szakképzettség a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatály alatt,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdése, (2) bek. d) pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek való megfelelés szerinti),

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 
3. személlyel történő közléséhez,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt z nyújt a 06 (56) 795-245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5000 Szolnok, 

Tiszaligeti sétány 14.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/103/1523-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető),

– személyesen: Zátroch Anett, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (két példány összefűzve, egy példányt nem 
kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a  Szolnoki Tankerületi Központ (5000 Szolnok, Tiszaligeti 
sétány 14.) címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szolnok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szolnoki Tankerületi Központ Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5461 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 122.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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 irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, tanári vagy mesterfokozatú tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatály alatt,
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– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdése, (2) bek. d)pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek való megfelelés szerinti),

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 

3. személlyel történő közléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátroch Anett nyújt a 06 (56) 795-245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5000 Szolnok, 

Tiszaligeti sétány 14.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/103/1522-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető),

– személyesen: Zátroch Anett, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban,összefűzve három azonos szövegű és mellékletű példányban (két példány összefűzve, egy 
példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szolnoki Tankerületi Központ (5000 Szolnok, 
Tiszaligeti sétány 14.) címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT -a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium 
és Kollégium intézményvezetői beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szolnokitk.hu honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szolnoki Tankerületi Központ Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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 irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanító/tanári szakképzettség a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatály alatt,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdése, (2) bek. d)pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek való megfelelés szerinti),

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 

3. személlyel történő közléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátroch Anett nyújt a 06 (56) 795-245-ös telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5000 Szolnok, 

Tiszaligeti sétány 14.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/103/1520-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető),

– személyesen: Zátroch Anett, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (két példány összefűzve, egy példányt nem 
kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a  Szolnoki Tankerületi Központ (5000 Szolnok, Tiszaligeti 
sétány 14.) címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – a  Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szolnok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szolnoki Tankerületi Központ Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Simon Ferenc út 47.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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 irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanító/tanári szakképzettség a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy az oktatott művészeti tárgyak valamelyikében a művészeti 
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tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében 
a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatály alatt,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20.  §. (1)  bekezdése, (2)  bek. d)pontja, (2d) és (2e), valamint (5)  bekezdésében meghatározott 
feltételeknek való megfelelés szerinti),

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 

3. személlyel történő közléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátroch Anett nyújt a 06 (56) 795-245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5000 Szolnok, 

Tiszaligeti sétány 14.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/103/1519-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető),

– személyesen: Zátroch Anett, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, összefűzve három azonos szövegű és mellékletű példányban (két példány összefűzve,egy 
példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a  Szolnoki Tankerületi Központ címére. 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – a  Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szolnok honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szolnoki Tankerületi Központ Tószegi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5091 Tószeg, Rákóczi utca 30.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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 irányadóak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanító/tanári szakképzettség a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 

(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatály alatt,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdése, (2) bek. d)pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek való megfelelés szerinti),

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 

3. személlyel történő közléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátroch Anett nyújt a +3656795245-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (5000 Szolnok, 

Tiszaligeti sétány 14.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/103/1521-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető),

– személyesen: Zátroch Anett, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (két példány összefűzve, egy példányt nem 
kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a  Szolnoki Tankerületi Központ (5000 Szolnok, Tiszaligeti 
sétány 14.) címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – a Tószegi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szolnok honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9763 Vaszécseny, Petőfi Sándor utca 72.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Anett nyújt a 06 (94) 795-235-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (9700 

Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/168/925-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Ambrózy-Migazzi István Általános 
Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az emberi erőforrások minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi Központ 
címére (9700, Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Ambrózy-Migazzi István 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Specális Szakiskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Dózsa György utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai, egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Horváth Elvira nyújt a  06  (94)  795-221-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (9700 Szombathely, 

Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/168/936-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Aranyhíd EGYMI – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az emberi erőforrások minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi 
Központ címére (9700, Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Aranyhíd EGYMI – 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Bercsényi Miklós utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Horváth Elvira nyújt a  06  (94)  795-221-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (9700 Szombathely, 

Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/168/937-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az emberi erőforrások minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi Központ 
címére (9700, Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Szombathelyi Bercsényi Miklós 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 
a Csaba József Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9919 Csákánydoroszló, Vasút utca 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törv«ény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt a 06 (94) 795-205-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (9700 Szombathely, 

Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/168/930-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: Csaba József Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az emberi erőforrások minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi Központ 
címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Csaba József Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Gothard Jenő Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Horváth Elvira nyújt a  06 (94) 795-221-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (9700 Szombathely, 

Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/168/926-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Gothard Jenő Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az emberi erőforrások minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi Központ 
címére (9700, Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Gothard Jenő Általános Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kardos László Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9800 Vasvár, József Attila utca 23–25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertók Gyöngyi nyújt a 06 (94) 795-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szombathelyi 

Tankerületi Központ postacímére: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/168/1070-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: 
Kardos László Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az emberi erőforrások minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi Központ 
címére (9700, Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Kardos László Általános Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Vas megye, 9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Horváth Elvira nyújt a  06 (94) 795-221-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szombathelyi 

Tankerületi Központ postacímére: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/168/1069-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: 
Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az emberi erőforrások minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi Központ 
címére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Körmendi Kölcsey Ferenc 
Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Losonc utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Horváth Elvira nyújt a  06 (94) 795-221-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (9700 Szombathely, 

Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/168/929-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Szombathelyi Neumann János Általános Iskola 
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az emberi erőforrások minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi Központ 
címére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Szombathelyi Neumann János 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Nyitra Utcai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Nyitra utca 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Horváth Elvira nyújt a  06 (94) 795-221-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (9700 Szombathely, 

Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/168/928-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Nyitra Utcai Általános Iskola – Intézményvezető.



3237 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  •  2017. évi 4. szám

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az emberi erőforrások minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi Központ 
címére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Nyitra Utcai Általános Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 75.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Anett nyújt a 06 (94) 795-235-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (9700 Szombathely, 

Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/168/927-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az emberi erőforrások minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi Központ 
címére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Sorkifaludi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Paragvári utca 77.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetem/művészeti tárgynak megfelelő szakirányú egyetemi szintű vagy – a  tanárképzés rendszeréről, 

a  szakosodás rendjéről és a  tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
felsorolt művészeti tárgyaknak megfelelő szakirányú zenetanár kivételével – mesterfokozatú tanár, művészeti 
tárgynak megfelelő művész, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § (8)  bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Horváth Elvira nyújt a  06 (94) 795-221-es 
telefonszámon.



3240 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  •  2017. évi 4. szám

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szombathelyi 

Tankerületi Központ postacímére: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/168/1068-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: 
Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az emberi Erőforrások Minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi Központ 
címére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Szombathelyi Művészeti 
Szakgimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9800 Vasvár, Kossuth Lajos utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
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megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertók Gyöngyi nyújt a 06 (94) 795-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (9700 Szombathely, 

Kossuth Lajos utca 11.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/168/931-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az emberi erőforrások minisztere nevére, de a  Szombathelyi Tankerületi Központ 
címére (9700, Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Vasvári Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16 – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Móricz Zsigmond utca 8–10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § 

(8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló oklevelek másolata; 

az  intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket; legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör 
megnevezéssel); 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint arra, 
hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Bakosné Rosta Margit tanügy-igazgatási referens 
nyújt a 06 (74) 795-234-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Tamási Tankerületi 

Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/161/118-8/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– www.iregisuli.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tamási Tankerületi Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29. címére. A  borítékra 
írják rá, „PÁLYÁZAT – Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  kk.gov.hu/tamasi – közérdekű közleményekben honlapon 
szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kurdi Körzeti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16 – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7226 Kurd, Rákóczi Ferenc tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § 

(8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
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– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló oklevelek másolata; 

az  intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket; legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör 
megnevezéssel); 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint arra, 
hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Bakosné Rosta Margit tanügy-igazgatási referens 
nyújt a 06 (74) 795-234-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Tamási Tankerületi 

Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/161/118-7/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– www.kurd.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tamási Tankerületi Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29. címére. A  borítékra 
írják rá, „PÁLYÁZAT – Kurdi Körzeti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  kk.gov.hu/tamasi – közérdekű közleményekben honlapon 
szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Ozorai Illyés Gyula Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.



3245 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  •  2017. évi 4. szám

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § 

(8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló oklevelek másolata; 

az  intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket; legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör 
megnevezéssel); 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint arra, 
hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Bakosné Rosta Margit tanügy-igazgatási referens 
nyújt a 06 (74) 795-234-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Tamási Tankerületi 

Központ, 7090 Tamási, Szabadság utca 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/161/118-9/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– www.ozora.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tamási Tankerületi Központ, 7090 Tamási, Szabadság utca 29. címére. A borítékra 
írják rá, „PÁLYÁZAT – Ozorai Illyés Gyula Általános Iskola intézményvezetői beosztására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  kk.gov.hu/tamasi – közérdekű közleményekben honlapon 
szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szakcsi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16 – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7213 Szakcs, Vörösmarty utca 32.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § 

(8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz; iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló oklevelek másolata; 

az  intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket; legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör 
megnevezéssel); 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint arra, 
hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,



3247 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  •  2017. évi 4. szám

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Bakosné Rosta Margit tanügy-igazgatási referens 
nyújt a 06 (74) 795-234-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Tamási Tankerületi 

Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/161/118-12/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– www.szakcs.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tamási Tankerületi Központ, 7090 Tamási, Szabadság utca 29. címére. A borítékra 
írják rá, „PÁLYÁZAT – Szakcsi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  kk.gov.hu/tamasi – közérdekű közleményekben honlapon 
szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Teveli Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16 – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7181 Tevel, Petőfi Sándor utca 3–7.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § 

(8)  bekezdésében foglaltakat figyelembe véve; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz; iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló oklevelek másolata; 

az  intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket; legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör 
megnevezéssel); 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a  büntetlen előélet igazolására, valamint arra, 
hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Bakosné Rosta Margit tanügy-igazgatási referens 
nyújt a 06 (74) 795-234-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Tamási Tankerületi 

Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/161/118-10/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– www.tevel.hu
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tamási Tankerületi Központ, 7090 Tamási, Szabadság utca 29. címére. A borítékra 
írják rá, „PÁLYÁZAT – Teveli Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  kk.gov.hu/tamasi – közérdekű közleményekben honlapon 
szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Bábolnai Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2943 Bábolna, Toldi Miklós utca 24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 

CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),



3250 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  •  2017. évi 4. szám

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Izabella nyújt a 06 (34) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, 

Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/108/94-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Bábolnai Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Bábolnai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Bécsi út 65.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központtelephelye címére történő megküldésével (2500 

Esztergom, Lőrinc utca 7). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/106/118-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.)  
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Esztergomi Arany János Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:  a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 02. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi út 40–42.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett Borbála nyújt a  06 (33) 795-201-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére történő megküldésével 

(2500 Esztergom Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/106/106-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Esztergomi Arany János Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Esztergomi Arany János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 02. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Sugár út 24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központtelephelye címére történő megküldésével 

(2500 Esztergom Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/106/107-1/2017., valamint a  beosztás megnevezését: Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 
– intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Bánomi út 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– egyetemi, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központtelephelye címére történő megküldésével 

(2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/106/110-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium 
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Esztergomi József Attila Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 02. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500, Esztergom, Martsa Alajos utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központtelephelye címére történő megküldésével 

(2500 Esztergom Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/106/112-1/2017., valamint a  beosztás megnevezését: Esztergomi József Attila Általános Iskola 
– Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Esztergomi József Attila Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 02. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Szent István tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a  nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére történő megküldésével 

(2500 Esztergom Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/106/116-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését:Esztergomi Kőrösy László Középiskolai 
Kollégium- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Dobogókői út 29.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére történő megküldésével (2500 

Esztergom Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/106/117-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom Lőrinc 
utca 7.). A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola 
és Készségfejlesztő Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központtelephelye címére történő megküldésével 

(2500 Esztergom Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/106/115-1/2017., valamint a  beosztás megnevezését: Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskola  
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére történő megküldésével (2500 

Esztergom, Lőrinc utca 7). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/106/119-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Feszty Árpád Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Csillag ltp. 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Izabella nyújt a 06 (34) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, 

Győri út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/108/113-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Feszty Árpád Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Tatabányai Tankerületi Központ címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Feszty 
Árpád Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Gyermelyi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2821 Gyermely, Iskola u. 10–12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalóczy Zoltán nyújt a 06 (34) 795-257-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, 

Győri út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/231-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Gyermelyi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Gyermelyi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Hamvas Béla Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Lászlóné nyújt, a 06 (34) 795-215-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Tatabányai 

Tankerületi Központ, 2800 Tatabánya, Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/109/42-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Hamvas Béla Gimnázium 
– intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Hamvas Béla Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanyahonlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kesztölci Kincses József Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Iskola utca 68.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központtelephelye címére történő megküldésével 

(2500 Esztergom Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/106/113-1/2017., valamint a  beosztás megnevezését: Kesztölci Kincses József Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Kesztölci Kincses József Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2851 Környe, Beloiannisz u.1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalóczy Zoltán nyújt a 06 (34) 795-257-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, 

Győri út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/232-
1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Komáromi Jókai Mór Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 32.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– egyetemi, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Izabella nyújt a 06 (34) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, 

Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/108/96-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Komáromi Jókai Mór Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Komáromi Jókai Mór Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Szabadság tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Izabella nyújt a 06 (34) 795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, 

Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/108/95-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kőkúti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kőkúti köz 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor Róbert személyügyi referens nyújt a 06 (34) 795-219-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 

Tatabánya, Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/111/253/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kőkúti Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Kőkúti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Fazekas utca 47.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
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megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor Róbert személyügyi referens nyújt a 06 (34) 795-219-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 

Tatabánya, Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/111/251/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Piliscsévi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2519 Piliscsév, Iskola utca 1–3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központtelephelye címére történő megküldésével (2500 

Esztergom Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/106/114-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: Piliscsévi Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Piliscsévi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2028Pilismarót, Rákóczi Ferenc utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központtelephelye címére történő megküldésével 

(2500 Esztergom Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/106/108-1/2017., valamint a  beosztás megnevezését: Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2523 Sárisáp, Fő utca 97.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központtelephelye címére történő megküldésével (2500 

Esztergom Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/106/109-1/2017., valamint a  beosztás megnevezését: Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.). 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szomódi Íriszkert Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor Róbert személyügyi referens nyújt a 06 (34) 795-219-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 

Tatabánya, Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/111/252/2017, valamint a beosztás megnevezését: Szomódi Íriszkert Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Szomódi Íriszkert Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *



3284 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  •  2017. évi 4. szám

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Tárkány-Ete Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2945 Tárkány, Fő út 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Kálmánné nyújt a 06 (34) 352-006-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, 

Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/107/38-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Tárkány-Ete Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Tatabányai Tankerületi Központ 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. címére. A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Tárkány-Ete Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 98.  § 
(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor Róbert személyügyi referens nyújt a 06 (34) 795-219-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 

Tatabánya, Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/111/250/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– helyben szokásos módon – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
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írják  rá: „PÁLYÁZAT – Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Tatabányai Árpád Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalóczy Zoltán nyújt, a 06 (34) 795-257-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Tatabányai 

Tankerületi Központ, 2800 Tatabánya, Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/111/236-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Tatabányai Árpád 
Gimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Tatabányai Árpád Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanyahonlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 34.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 

szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 
megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalóczy Zoltán nyújt a 06 (34) 795-257-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 

Tatabánya, Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/111/235-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Tatabányai Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Réti u. 1/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi 

vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő 
tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség 
vagy a  nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség, a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalóczy Zoltán nyújt a 06 (34) 795-257-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, 

Győri út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/233-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Tatabányai Kollégium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Tatabányai Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2823 Vértessomló, Sport tér 8.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalóczy Zoltán nyújt a 06 (34) 795-257-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 

Tatabánya,  Győri út 29.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/111/234-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola 
– Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ címére (2800 Tatabánya, Győri út 29.). A borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakgimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Otthon tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt a 06 (33) 795-201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  Tatabányai Tankerületi Központtelephelye címére történő megküldésével (2500 

Esztergom, Lőrinc utca 7.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/106/122-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai 
és Egészségügyi Szakgimnázium – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére.(2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.) 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakgimnázium 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8174 Balatonkenese Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanító/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krupláné Lesz Zsuzsanna nyújt a  06 (88)  550-237-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8200 Veszprém 

Szabadság tér 15.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
(KLIK/178/582-1/2017), valamint a  beosztás megnevezését: Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Batthyány utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Damjanovics Istvánné nyújt a  06 (88) 550-248-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/548/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ címére, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8100 Várpalota, Dankó utca 16/V.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Damjanovics Istvánné nyújt a  06  (88)  550-248-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/542/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ címére 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém Halle u. 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barbarics Györgyi nyújt a 06 (88) 550-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak Az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (8200 Veszprém 

Szabadság tér 15.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
(KLIK/178/581-1/2017), valamint a  beosztás megnevezését: Veszprémi Báthory István Általános Iskola 
és Köznevelési Típusú Sportiskola- intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központcímére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Békefi Antal Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8430 Bakonyszentkirály, Iskola tér 9.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a  foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt megbízást 

az  kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3.  személlyel közlés) nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 
kezeléséhez,

– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barbaries Györgyi nyújt a 06 (88) 550-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/636-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékleti) példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ címére (8200 Veszprém Szabadság tér 15.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8428 Borzavár, Alkotmány utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3.  személlyel közlés) nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 
kezeléséhez,

– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barbaries Györgyi nyújt a 06 (88) 550-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/555-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Borzavár-Porvai Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékleti példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) címére.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8412 Veszprém, Vízi utca 24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés,
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krupláné Lesz Zsuzsanna nyújt a  06  (88)  550-237-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/570/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.huben
– a helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8192 Hajmáskér, Iskola utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés,
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,
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– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barbarics Györgyi nyújt a 06 (88) 550-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/569/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.huben
– a helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Veszprémi Középiskolai Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Stadion utca 20–22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy játék- és szabadidő-

szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő 
tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a  nevelő-oktató 
munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé – szakmai önéletrajz,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3.  személlyel közlés) nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 
kezeléséhez « hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csernayné Biró Zsuzsanna nyújt a  06 (88) 550-207-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/560-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Veszprémi Középiskolai 
Kollégium intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) címére.

* * *

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Lovassy László Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 

foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3.  személlyel közlés) nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 
kezeléséhez,

– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csernayné Biró Zsuzsanna nyújt a  06 (88) 550-207-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztériuma címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/559-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Lovassy László Gimnázium 
intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) címére.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 1. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8420 Zirc, Rákóczi tér 3–5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIÍI. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3.  személlyel közlés) nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 
kezeléséhez,

– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barbaries Györgyi nyújt a 06 (88) 550-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/550-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt. A pályázat 
elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékleti) példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ címére (8200 Veszprém Szabadság tér 15.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.huhonlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Rózsa u. 43/2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petresné Reiter Andrea nyújt a  06 (88) 550-228-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/552/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 01. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8444 Szentgál, Hársfa utca 6–14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Damjanovics Istvánné nyújt a  06  (88)  550-248-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/571/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.huben
– a helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Várkerti Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8100 Várpalota, Thuri tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(3.  személlyel közlés) nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 
kezeléséhez,

– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barbaries Györgyi nyújt a 06 (88) 550-236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi 

Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/178/550-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ címére (8200 Veszprém Szabadság tér 15.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.huhonlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Koncz Dezső Általános Iskola, Kollégium, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Zala u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.



3316 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  •  2017. évi 4. szám

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti 

gyógypedagógusi vagy gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy konduktor vagy konduktor-tanító vagy 
konduktor(tanító) szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus – szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé.,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Löwey Szilvia nyújt a 06 (92) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ, 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/184/362-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: 
intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi Tankerületi Központ (8900 Zalaegerszeg. Bíró M. u. 38.) címére. 
A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Koncz Dezső Általános Iskola, Kollégium, Készségfejlesztő Iskola és  Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/zalaegerszeg honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Móricz Zsigmond Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium  
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8960 Lenti, Béke u. 71.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti 

gyógypedagógusi vagy gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy konduktor vagy konduktor-tanító vagy 
konduktor (tanító) szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé.,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Löwey Szilvia nyújt a 06 (92) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ, 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/184/359-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: 
intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és melléklete példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi Tankerületi Központ (8900 Zalaegerszeg. Bíró M. u. 38.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Móricz Zsigmond Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/zalaegerszeg honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u. 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető: megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott 
művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az 
oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség az Nkt. 98. 
(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Löwey Szilvia nyújt a 06 (92) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/184/360-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: 
intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Zalaegerszegi Tankerületi Központ (8900 Zalaegerszeg, Bíró M u.38.) 
címére. A  borítékra írják  rá: „PÁLYÁZAT – Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői beosztására”.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat, cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a  foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
másolata,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 
megnevezésével),

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 
a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Löwey Szilvia nyújt a 06 (92) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot; KLIK/184/363-1/2017 valamint a  beosztás megnevezését: 
intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– intézmény honlapja http://www.gonczigimnazium.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletei példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi Tankerületi Központ (8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 38.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Lenti Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői beosztására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információi a http://kk.gov.hu/zalaegerszeg honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazott: jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Zala megye, 8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a  művészeti 
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé.,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Löwey Szilvia nyújt a 06 (92) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/184/361-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: 
intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– intézmény honlapja www.aranyiskola-lenti.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletei példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi Tankerületi Központ (8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 38.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/zalaegerszeg honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Izsák Imre Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a  takarékos 
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 

CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatásiéi való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Löwey Szilvia nyújt a 06 (92) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/184/356-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: 
intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– intézmény honlapja: www.izsakimrealtalanosiskola.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletei példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni) 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi Tankerületi Központ (8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 38.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Izsák Imre Általános Iskola intézményvezetői beosztására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/zalaegerszeg honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szentpéterúri Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8762 Szentpéterúr, Kossuth u. 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető: megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörben kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé.,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Löwey Szilvia nyújt a 06 (92) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/184/357-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: 
intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– az intézmény honlapja http://www.szentpeterur-iskola.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi Tankerületi Központ (8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 38.) címére. 
A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Szentpéterúri Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/zalaegerszeg honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelésű igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktort vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó íratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé.,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017 április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Löwey Szilvia nyújt a 06 (92) 795-227-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak a  emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/184/358-1/2017, valamint a  beosztás megnevezését: 
intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– intézmény honlapja: www.nyitotthaz.weebly.com

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a  Zalaegerszegi Tankerületi Központ (8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 38.) 
címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, EGYMI 
intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/zalaegerszeg honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Bátaszéki II. Géza Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7140 Bátaszék, Kossuth Lajos utca 38–42.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/ tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska jogi referens nyújt 
a 06 (74) 795-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi 

Központ 7100 Szekszárd, Arany János utca  23–25.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/160/314-2/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Bátaszéki II. Géza 
Gimnázium – intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– www.gezagimi.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Szekszárdi Tankerületi Központ címére (7100 Szekszárd, Arany János u. 23–25.) 
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Bátaszéki II. Géza Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska jogi referens nyújt 
a 06 (74) 795-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi 

Központ 7100 Szekszárd, Arany János utca  23–25.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/160/314-6/2017, valamint a beosztás megnevezését: Dunaszentgyörgyi Csapó 
Vilmos Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– www.dsztgyiskola.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Szekszárdi Tankerületi Központ címére (7100 Szekszárd, Arany János u.  23–25.) 
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola intézményvezető”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Bartina utca 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti 

gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség, a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska jogi referens nyújt 
a 06 (74) 795-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi 

Központ 7100 Szekszárd, Arany János utca  23–25.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/160/314-4/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Tolna Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– www.tm-egymi.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Szekszárdi Tankerületi Központ címére (7100 Szekszárd, Arany János u.  23–25.) 
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Györkönyi Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7045 Györköny, Fő utca 48.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska jogi referens nyújt 
a 06 (74) 795-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi 

Központ 7100 Szekszárd, Arany János utca  23–25.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/160/314-5/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Györkönyi Általános 
Iskola – intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– www.gyorkony.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Szekszárdi Tankerületi Központ címére (7100 Szekszárd, Arany János u.  23–25.) 
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Györkönyi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7030 Paks, Tolnai út 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– főiskola, főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska jogi referens nyújt 
a 06 (74) 795-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi 

Központ 7100 Szekszárd, Arany János utca  23–25.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/160/314-7/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– www.deak.paks.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Szekszárdi Tankerületi Központ címére (7100 Szekszárd, Arany János u.  23–25.) 
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Paksi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Kadarka utca 25–27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/ tanári szakképzettség, vagy kollégiumi nevelőtanári 

vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és 
pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári 
és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően 
tanító, tanári szakképzettség,a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.  § (8)  bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska jogi referens nyújt 
a 06 (74) 795-217-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi 

Központ 7100 Szekszárd, Arany János utca  23–25.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/160/314-3/2017, valamint a  beosztás megnevezését: Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– http://ibela.sulinet.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a  Szekszárdi Tankerületi Központ címére (7100 Szekszárd, Arany János u.  23–25.) 
A  borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kvassay Jenő Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebélyi Ákos tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (27) 795-219-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Váci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László 

krt. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/134/379-4/2017, 
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyi önkormányzat honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Váci Tankerületi Központ (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.) címére. A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Kvassay Jenő Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/vac honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Kálvária út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebélyi Ákos tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (27) 795-219-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Váci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László 

krt. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/134/379-3/2017, 
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a  véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az 
oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyi önkormányzat honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Váci Tankerületi Központ (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.) címére. A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/vac honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szobi Fekete István Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2628 Szob, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebélyi Ákos tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (27) 795-219-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Váci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László 

krt. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/134/379-2/2017, 
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyi önkormányzat honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Váci Tankerületi Központ címére (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.) A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Szobi Fekete István Általános Iskola intézményvezetői beosztására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/vac honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2133 Sződliget, Rákóczi utca 1–3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
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– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebélyi Ákos tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (27) 795-219-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Váci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László 

krt. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/134/379-5/2017, 
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyi önkormányzat honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Váci Tankerületi Központ (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.) címére. A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/vac honlapon szerezhet.

* * *
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Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2167 Vácduka, Ifjúság utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
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.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebélyi Ákos tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (27) 795-219-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Váci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László 

krt. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/134/379-6/2017, 
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyi önkormányzat honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Váci Tankerületi Központ (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.) címére. A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/vac honlapon szerezhet.

* * *

Az emberi erőforrások minisztere 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 
Kollégium 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 8. 16. – 2022. 8. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai, egyetemi szintű végzettség és a  tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai 

tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a  megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör 

megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy 

a  közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázó hozzájárul a  teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 

(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebélyi Ákos tankerületi igazgató nyújt 
a 06 (27) 795-219-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (2600 Váci Tankerületi 

Központ címére Vác, Dr. Csányi László krt. 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KLIK/134/379-7/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu
– helyi önkormányzat honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Váci Tankerületi Központ (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.) címére. A  borítékra 
írják rá: „PÁLYÁZAT – Cházár András EGYMI intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/vac honlapon szerezhet.
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Szakképzési centrumok tagintézmény-vezetői pályázatai

A Bajai Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Bajai SZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 6500 Baja, Köztársaság tér 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 

hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág Tibor főigazgató nyújt, 06 (70) 334-9133-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Bajai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6500 Baja, 
Petőfi Sándor utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Bajai SZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Bajai SZC Bányai Júlia 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Bajai Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 
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A munkavégzés helye: 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5–7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág Tibor főigazgató nyújt, 06 (70) 334-9133-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Bajai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6500 Baja, 
Petőfi Sándor utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Bajai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Bajai SZC Kalocsai Dózsa György 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Békéscsabai Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakközépiskolája és Kollégiuma  
Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. 07. 01. – 2021. 06. 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Deák utca 6. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A tagintézmény-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. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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. 
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Pályázati feltételek: 
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 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, 

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, 
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.  évi 

CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017. 05. 27-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucsi Balázs Sándor főigazgató nyújt, a 06 (20) 402-6373-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5600 

Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
C-164/2016, valamint a beosztás megnevezését: Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakközépiskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Békéscsabai Szakképzési Centrum honlapja – 2017. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai SZC címére (5600 Békéscsaba Gyulai út 32/1.). A borítékra írják rá 
„PÁLYÁZAT – Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. 
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi 
és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó 
kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi  
és Közgazdasági Szakgimnáziuma tagintézmény  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 2. – 2022. július 1-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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

Pályázati feltételek: 
Egyetem, 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, 

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
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– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

– a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, 
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a 06 (54) 951-961-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4100 

Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 179-3/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Helyben szokásos módon – 2017. március 3.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC 
Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és Közgazdasági Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”. 
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfaluiszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bessenyei György Szakgimnáziuma  
tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 2. – 2022. július 1-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd utca 11. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– egyetem, 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, 
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a 06 (54) 951-961-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4100 

Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 179-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Helyben szokásos módon – 2017. március 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui 
SZC Bessenyei György Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a 
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú 
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi 
feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfaluiszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *
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A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája tagintézmény 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 2. – 2022. július 1-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Kiss Ernő út 10. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– egyetem, 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 
– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú 

iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, 
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a 06 (54) 951-961-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével 

(4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 179-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Helyben szokásos módon – 2017. március 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC 
József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus 
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell 
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó 
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfaluiszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája  
és Kollégiuma tagintézmény 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 2. – 2022. július 1-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Kossuth utca 7. 
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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 rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, 
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a 06 (54) 951-961-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4100 

Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 179-4/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Helyben szokásos módon – 2017. március 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC 
Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus 
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell 
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó 
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfaluiszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 2. – 2022. július 1. között. 

A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Dohány utca 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
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Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Hunorka, titkárságvezető nyújt, a 06 (1) 413-2777-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum székhelyére történő 
megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 65.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 00/2424-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Gazdasági SZC Belvárosi 
Gazdasági Szakgimnáziuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gazdasági SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti 
Gazdasági SZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a BGSZC Budai Középiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 2. – 2022. július 1. között. 

A munkavégzés helye: 1126 Budapest, Márvány utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Hunorka, titkárságvezető nyújt, a 06 (1) 413-2777-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum székhelyére történő 
megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 65.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 00/2425-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Gazdasági SZC Budai 
Középiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gazdasági SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti 
Gazdasági SZC Budai Középiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a BGSZC Leövey Klára Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 2. – 2022. július 1. között. 

A munkavégzés helye: 1081 Budapest, Bezerédi utca 16/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),



3363 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  •  2017. évi 4. szám

– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Hunorka, titkárságvezető nyújt, a 06 (1) 413-2777-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum székhelyére történő 
megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 65.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 00/2426-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: BGSZC Leövey Klára Közgazdasági 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gazdasági SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – BGSZC Leövey 
Klára Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a BGSZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 2. – 2022. július 1. között. 

A munkavégzés helye: 1212 Budapest, Széchenyi utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.



3365 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  •  2017. évi 4. szám

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Hunorka, titkárságvezető nyújt, a 06 (1) 413-2777-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum székhelyére történő 
megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 65.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 00/2427-1/2017, valamint a beosztás megnevezését: BGSZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi 
Szakgimnáziuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gazdasági SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – BGSZC Vásárhelyi 
Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája, 1138 Budapest, Váci út 179–183.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
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a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Dalma nyújt, 06 (1) 585-8191-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum székhelyére történő 
megküldésével (1138 Budapest, Váci út 179–183.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 470/C, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 
Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
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Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére (1138 Budapest, Váci 
út 179–183.). 
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumoka pdf  formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, 1157 Budapest, Árendás köz 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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, 
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– a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Dalma nyújt, 06 (1) 585-8191-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum székhelyére történő 
megküldésével (1138 Budapest, Váci út 179–183.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 471/C, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor 
Szakgimnáziuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére (1138 Budapest, Váci 
út 179–183.). 
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A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői 
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 
1131 Budapest, Jász utca 155.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
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– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 
munkáltató által hitelesített másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Dalma nyújt, 06 (1) 585-8191-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum székhelyére történő 
megküldésével (1138 Budapest, Váci út 179–183.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 473/C, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére (1138 Budapest, Váci 
út 179–183.). 
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma, 
1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Dalma nyújt, 06 (1) 585-8191-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum székhelyére történő 
megküldésével (1138 Budapest, Váci út 179–183.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 472/C, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási 
Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére (1138 Budapest, Váci 
út 179–183.). 
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Budapesti Komplex SZC Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 02. – 2022. július 01. között.

A munkavégzés helye: 1089 Budapest, Elnök utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.
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A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trecskó Alíz nyújt, a 06 (1) 585-8050-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 17-05-00039, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC Mándy Iván Szakközépiskolája és 
Szakiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – a 
Budapesti Komplex SZC Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgimnáziuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 02. – 2022. július 01. között.

A munkavégzés helye: 1087 Budapest, Mosonyi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
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Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trecskó Alíz nyújt, a 06 (1) 585-8050-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 17-08-00035, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási 
Nyelvű Építőipari Szakgimnáziuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT 
– a Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői 
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Budapesti Komplex SZC Újbudai Szakiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 02. – 2022. július 01. között.

A munkavégzés helye: 1119 Budapest, Leiningen utca 27–35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trecskó Alíz nyújt, a 06 (1) 585-8050-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 17-09-00036, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC Újbudai Szakiskolája 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – a 
Budapesti Komplex SZC Újbudai Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Huba utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dévényi Csilla nyújt, a 06 (1) 585-8154-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum székhelyére 
történő megküldésével (1134 Budapest, Huba utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KJT-051502/06/2017, valamint a beosztás megnevezését: BVHSZC Dobos C. József 
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– www.bvhszc.hu
– www.dobosvszi.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják 
rá „PÁLYÁZAT – BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. augusztus 1. – 2022. július 30. között. 

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 8.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dévényi Csilla nyújt, a 06 (1) 585-8154-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum székhelyére 
történő megküldésével (1134 Budapest, Huba utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KJT-051504/02/2017, valamint a beosztás megnevezését: BVHSZC Giorgio Perlasca 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– www.bvhszc.hu
– www.perlasca.sulinet.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják 
rá „PÁLYÁZAT – BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Ecseri út7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
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Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dévényi Csilla nyújt, a 06 (1) 585-8154-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum székhelyére 
történő megküldésével (1134 Budapest, Huba utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KJT-051505/06/2017, valamint a beosztás megnevezését: BVHSZC Gundel Károly 
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– www.bvhszc.hu
– www.gundeliskola.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják 
rá „PÁLYÁZAT – BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 1194 Budapest, Csengő utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dévényi Csilla nyújt, a 06 (1) 585-8154-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum székhelyére 
történő megküldésével (1134 Budapest, Huba utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KJT-051508/2/2017, valamint a beosztás megnevezését: BVHSZC Semmelweis Ignác 
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– www.bvhszc.hu
– www.semmelweis-bp.sulinet.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják 
rá „PÁLYÁZAT – BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Ceglédi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 1. – 2022. június 30-ig 
szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buncsák Gábor Főigazgató úr nyújt, a 06 (50) 500-335 vagy 
06 (70) 197-6380-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom 

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSZC/2/10/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ceglédi SZC Nagykátai 
Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a 
pályázatot, illetve ajknak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú 
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi 
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Ceglédi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Ceglédi SZC Mihály Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 1. – 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2230 Gyömrő, Fő tér 2/B.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete 

szerint: 
– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 

felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buncsák Gábor főigazgató úr nyújt, a 06 (50) 500-335 vagy 
06 (70) 197-6380-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom 

tér  3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSZC/2/11/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ceglédi SZC Mihály 
Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a 
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú 
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi 
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. július 1. között. 

A munkavégzés helye: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1-1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett 
szakképzettség,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

– a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csapó Gábor főigazgató nyújt, 06 (25) 743-136-os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(2400 Dunaújváros, Római krt. 51/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: DSZC-009/2017.  valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és 
Szakgimnáziuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Dunaújvárosi SZC Bánki 
Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. július 1. között. 

A munkavégzés helye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csapó Gábor főigazgató nyújt, 06 (25) 743-136-os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(2400  Dunaújváros, Római krt. 51/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: DSZC-010/2017., valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Dunaújvárosi SZC 
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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Az Egri Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
az Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája  
és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között

A munkavégzés helye: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4–6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri Eufrozina főigazgató nyújt, 06 (70) 886-2851-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak az Egri Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3300 Eger, 
Kertész utca 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/342/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– Egri Szakképzési Centrum honlapján (egriszc.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Egri SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Egri SZC Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői 
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

Az Egri Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
az Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022.június 30. között
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A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Vécsey Károly utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri Eufrozina főigazgató nyújt, 06 (70) 886-2851-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak az Egri Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3300 Eger, 
Kertész utca 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/343/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– Egri Szakképzési Centrum honlapján (egriszc.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Egri SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Egri SZC Damjanich János 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

Az Egri Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
az Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2017.szeptember 1. – 2022.június 30. között.

A munkavégzés helye: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 95/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
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Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri Eufrozina főigazgató nyújt, 06 (70) 886-2851-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak az Egri Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3300 Eger, 
Kertész utca 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/344/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– Egri Szakképzési Centrum honlapján (egriszc.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Egri SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó 
és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

Az Érdi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 2370 Dabas, József Attila u. 107.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pergel Antal nyújt, 06 (23) 232-711-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak az Érdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2030 Érd, 
Ercsi út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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Az Érdi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Érdi SZC Kiskunlacházi Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út. 63.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pergel Antal nyújt, 06 (23) 232-711-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak az Érdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2030 Érd, 
Ercsi út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Érdi SZC Kiskunlacházi Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Érdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Érdi SZC Kiskunlacházi Szakképző 
Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

Az Érdi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 2440 Százhalombatta, Iskola u. 3.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pergel Antal nyújt, 06 (23) 232-711-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak az Érdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2030 Érd, 
Ercsi út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni beosztás megnevezését: Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István 
Szakgimnáziuma és Gimnáziuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Érdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Érdi SZC Százhalombattai 
Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. 07. 01. – 2022. 07. 01-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Szent István út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a(z) valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– egyetem,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
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– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint:
– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 

felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hartyándiné Frey Aranka szakmai főigazgató-helyettes nyújt, 
a 06 (20) 260-8030-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024 Győr, 

Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYMSZC/T/53-
9/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni kizárólag postai úton a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére (9024  Győr, 
Nádor tér 4.). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott 
dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással 
mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. 07. 01. – 2022. 07. 01-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Szent István út 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a(z) valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény, továbbá 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.
 
Pályázati feltételek: 
– egyetem,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint:

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hartyándiné Frey Aranka szakmai főigazgató-helyettes nyújt, 
a 06 (20) 260-8030-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024 Győr, 

Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYMSZC/T/53-
10/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni kizárólag postai úton a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére (9024 Győr, Nádor 
tér 4.). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, 
illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az 
elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi 
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Győri Műszaki Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. 07. 01. – 2022. 07. 01-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Ikva utca 70.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a(z) valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény, továbbá 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.
 
Pályázati feltételek: 
– egyetem,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hartyándiné Frey Aranka szakmai főigazgató-helyettes nyújt, 
a 06 (20) 260-8030-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024 Győr, 

Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYMSZC/T/53-
11/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni kizárólag postai úton a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére (9024 Győr, 
Nádor tér 4.). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak 
részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus 
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára 
kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Győri Műszaki SZC Szabóky Adolf Szakiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. 07. 01. – 2022. 07. 01-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 26.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a(z) valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény, továbbá 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.
 
Pályázati feltételek: 
– főiskola,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint:

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú 
iskolai végzettség és 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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hartyándiné Frey Aranka szakmai főigazgató-helyettes nyújt, 
a 06 (20) 260-8030-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024 Győr, 

Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYMSZC/T/53-
8/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni kizárólag postai úton a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére (9024 Győr, 
Nádor tér 4.). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC Szabóky Adolf Szakiskolája tagintézmény-vezetői 
beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat 
pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg 
kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai  
és Közgazdasági Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. július 1. között. 

A munkavégzés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
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Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást 
legkésőbb2017. június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően 
nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrássy Katalin főigazgató nyújt, 06 (70) 664-7469-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(9024 Győr, Nádor tér 4.; Postacím: 9025 Győr, Kossuth L. u. 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 02., valamint a beosztás megnevezését: Győri Szolgáltatási SZC 
Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT 
Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági 
Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai  
és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. július 1. között. 

A munkavégzés helye: 9024 Győr, Örkény István utca 8–10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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, 
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– a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrássy Katalin főigazgató nyújt, 06 (70) 664-7469-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(9024 Győr, Nádor tér 4.; Postacím: 9025 Győr, Kossuth L. u. 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 01., valamint a beosztás megnevezését: Győri Szolgáltatási SZC 
Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT 
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Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Gyulai Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Gyulai SZC Ady Endre – Bay Zoltán Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. 07. 01 – 2022. 06. 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5720 Sarkad, Vasút utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna főigazgató nyújt, 06 (66) 561-420-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(5700  Gyula, Szent István utca 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: GYSZC-51/2017, valamint a beosztás megnevezését: Gyulai SZC Ady Endre – Bay Zoltán Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gyulai SZC Ady Endre – Bay 
Zoltán Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Gyulai Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Gyulai SZC Szigeti Endre Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. 07. 01–2022. 06. 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna főigazgató nyújt, 06 (66) 561-420-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(5700  Gyula Szent István utca 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: GYSZC-52/2017, valamint a beosztás megnevezését: Gyulai SZC Szigeti Endre Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Gyulai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gyulai SZC Szigeti Endre 
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Kaposvári Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Kaposvári SZ Nagyatádi Szakképző Iskolája Szakképző Iskolája (tagintézmény neve) 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. 07. 01 – 2022. 06. 30.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– egyetemi végzettség,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota főigazgató nyújt, 06 (30) 512-3779-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(7400  Kaposvár, Kontrássy u. 2/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: G/00470-000/2017., valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Nagyatádi 
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Karcagi Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Karcagi SZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017.  július 01. – 2022. június 30-ig 
szól. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 37. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint:

– – a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
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CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,,

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017. június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06 (59) 500-130-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa 

György utca 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/89-
2/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu – 2017. március 1.
– www.karcagiszc.hu – 2017. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Karcagi SZC Kunszentmártoni 
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Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus 
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell 
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó 
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karcagiszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *

A Karcagi Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Karcagi SZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017.  július 01. – 2022. június 30-ig 
szól. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Földvári út 8. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint:

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,,

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06 (59) 500-130-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa 

György út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/89-
3/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu – 2017. március 1.
– www.karcagiszc.hu – 2017. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Karcagi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Karcagi SZC Mezőtúri 
Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, 
illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az 
elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi 
feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karcagiszc.hu honlapon szerezhet. 
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A Karcagi Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017.  július 01. – 2022. június 30-ig 
szól. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, József Attila utca 23. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,,

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06 (59) 500-130-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa 

György út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/89-
4/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu – 2017. március 1.
– www.karcagiszc.hu – 2017. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Karcagi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Karcagi SZC Ványai 
Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus 
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell 
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó 
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karcagiszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *

A Karcagi Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017.  július 01. – 2022. június 30-ig 
szól. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Varró utca 8. 
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,,

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06 (59) 500-130-as telefonszámon.



3425 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  •  2017. évi 4. szám

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa 

György út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/89-
1/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu – 2017. március 1.
– www.karcagiszc.hu – 2017. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Karcagi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Karcagi SZC Varró 
István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus 
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell 
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó 
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karcagiszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *

A Kecskeméti Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Kecskeméti Szakképzési Centrum gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– Egyetemi végzettség,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett 
szakképzettség,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

– a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány,
– 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, pdf formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 

továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 

továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése 

még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leviczky Cirill nyújt, a 06 (30) 970-2229-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (Kecskemét 6000, 

Szolnoki út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 292/2017., 
valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– www.kecskemetiszc.hu – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kecskeméti SZC 
gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az 
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell 
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tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó 
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Kecskeméti Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Kecskeméti Szakképzési Centrum Fazekas István Szakiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Erzsébet krt. 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– főiskola,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
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– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leviczky Cirill nyújt, a 06 (30) 970-2229-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (Kecskemét 6000, 

Szolnoki út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 291/2017., 
valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu – 2017. február 28.
– www.kecskemetiszc.hu – 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kecskeméti SZC Kecskeméti 
Szakképzési Centrum Fazekas István Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak 
a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú 
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi 
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Kisvárdai Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 1. – 2022. július 1-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: – a 

tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak 
szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– 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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan 
időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– Magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017. 06. 12-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leleszi Ágnes főigazgató nyújt, a 06 (45) 488-031-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, 

Mártírok útja 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
SZC/161/191/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– www.kisvarda.hu – 2017. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – 
Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az 
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell 
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó 
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvardaiszc.hu honlapon szerezhet.

* * *

A Mátészalkai Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 4700 Mátészalka, Baross László u. 9–11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
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Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rostás János Tibor nyújt, 06 (44) 452-433-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
59/2017, valamint a beosztás megnevezését: Mátészalkai SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Mátészalkai SZC Déri Miksa 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Miskolci Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Miskolci SZC Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2017. július 01. – 2022. július 01. között. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3532 Miskolc, Rácz Ádám utca 54–56.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06 (70) 967-7525-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3530 
Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: MSZC/846/HR/2017.  valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakgimnáziuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Miskolci SZC 
Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Miskolci Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2017. július 01. – 2022. július 01. között. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3533 Miskolc, Téglagyár utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06 (70) 967-7525-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3530 
Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: MSZC/845/HR/2017., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC 
Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Miskolci Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2017. július 01. – 2022. július 01. között. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06 (70) 967-7525-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: MSZC/847/HR/2017., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Kós Károly Építőipari 
Szakgimnáziuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC 
Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Miskolci Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2017. július 01. – 2022. július 01. között. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 146.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
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Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06 (70) 967-7525-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3530 
Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: MSZC/848/HR/2017., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László 
Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC 
Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Miskolci Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Miskolci SZC Stúdium Közgazdasági és Üzleti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 02. – 2022. július 01. között. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Csabai kapu 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06 (70) 967-7525-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3530 
Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: MSZC/849/HR/2017., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Stúdium Közgazdasági és Üzleti 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC 
Stúdium Közgazdasági és Üzleti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06 (42) 512-371-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10–12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 441/NYIRSZC/2017., valamint a beosztás megnevezését: Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja – 2017. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – 
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban  
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 
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A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06 (42) 512-371-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10–12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 442/NYIRSZC/2017. valamint a beosztás megnevezését: Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája 
és Kollégiuma tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja – 2017. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – 
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

Az Ózdi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma, 3600 Ózd, Petőfi Sándor út 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
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Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap 

megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló 

okmányok munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/
DVD-adathordozón, pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése 
még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsid László szakmai főigazgató-helyettes nyújt, 
06 (70)  640-5408-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak az Ózdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (Ózdi 
Szakképzési Centrum, 3600 Ózd, Petőfi Sándor út 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 68/II/2017, valamint a beosztás megnevezését: Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma, 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni az Ózdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ózdi SZC Bródy Imre 
Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

Az Ózdi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája, 3600 Ózd, Bolyki főút 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsid László szakmai főigazgató-helyettes nyújt, 
06 (70) 640-5408-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak az Ózdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (Ózdi 
Szakképzési Centrum, 3600 Ózd, Petőfi Sándor út 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 69/II/2017, valamint a beosztás megnevezését: Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája, 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Ózdi SZC címére. A borítékra írják rá  „PÁLYÁZAT – Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző 
Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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Az Ózdi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolája, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsid László szakmai főigazgató-helyettes nyújt, 
06 (70) 640-5408-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak az Ózdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (Ózdi 
Szakképzési Centrum, 3600 Ózd, Petőfi Sándor út 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 70/II/2017, valamint a beosztás megnevezését: Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza 
Szakképző Iskolája, tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni az Ózdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám 
Géza Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Pápai Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. július 1. között. 

A munkavégzés helye: 8100 Várpalota, Szent István út 1.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máticsné Pölczman Enikő nyújt, 06 (89) 313-053-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (8500 Pápa, 
Erkel Ferenc u. 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38-2/2017/3., 
valamint a beosztás megnevezését: Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Szakképzési Centrum (8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39.) címére. A borítékra írják 
rá „PÁLYÁZAT – A PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS Kollégiuma tagintézmény-
vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Pápai Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. július 1. között. 

A munkavégzés helye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
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Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máticsné Pölczman Enikő nyújt, 06 (89) 313-053-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével(8500 Pápa, 
Erkel Ferenc u. 39.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38-1/2017/3, 
valamint a beosztás megnevezését: Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pápai Szakképzési Centrum (8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39.) címére. A borítékra 
írják rá „PÁLYÁZAT – A PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 
tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Pécsi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Pécsi SZC Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán szakmai főigazgató-helyettes nyújt, 
06 (20) 514-0413 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7622  Pécs, 
Batthyány u. 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3311/
PSZC/756/2017, valamint a beosztás megnevezését: Pécsi SZC Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá  „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC Mohácsi Radnóti Miklós 
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Pécsi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Pécsi SZC Siklósi Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 7800 Siklós, Gyűdi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017.  július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán szakmai főigazgató-helyettes nyújt, 
06 (20) 514-0413-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7622  Pécs, 
Batthyány u. 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3313/
PSZC/757/2017, valamint a beosztás megnevezését: Pécsi SZC Siklósi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC Siklósi Szakképző 
Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
aSalgótarjáni SZC Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 1-től – 2022. június 30-ig 
szól. 

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39. 
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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. 
 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3.melléklete 

szerint: 
– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges a 3. mellékletben felsorolt – 

felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– felhasználói szintű informatikai (MS Office irodai alkalmazások) ismeretek, 
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Zoltán szakmai főigazgató helyettes nyújt, a 
06 (32) 310-231 v. 06 (70) 1976-439-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3100 

Salgótarján, Rákóczi út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
G-0619-4/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Salgótarjáni SZC Fáy 
András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az 
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban  kell 
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak mindenben meg kell egyeznie. A pályázó jelen kiírás 
valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

* * *

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 1-től – 2022. június 30-ig 
szól. 

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC.  törvény, továbbá 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. 
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Pályázati feltételek: 
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete 

szerint,
– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges a 3. mellékletben felsorolt – 

felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– felhasználói szintű informatikai (MS Office irodai alkalmazások) ismeretek, 
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű 

és cselekvőképes legyen, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Zoltán szakmai főigazgató helyettes nyújt, a 
06 (32) 310-231 v. 06 (70) 1976-439-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3100 

Salgótarján, Rákóczi út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
G-0619-5/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Salgótarjáni SZC Mikszáth 
Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. 
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban  
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak mindenben meg kell egyeznie. A pályázó jelen 
kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

* * *

A Siófoki Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. – 2021. június 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8700 Marcali, Hősök tere 3. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete 

szerint: a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt  – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes 
munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, felhasználói 
szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 

– fentiek szerint – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
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– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba főigazgató-helyettes nyújt, a 
06 (30) 235-6041-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8601 Siófok, Pf.: 127). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/0060-000/2017, valamint 
a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– Siófoki Szakképzési Centrum honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Siófoki SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Siófoki SZC Marcali 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a 
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú 
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi 
feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

* * *
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A Szegedi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 07. 01. – 2022. 07. 01-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6724 Szeged, Mars tér 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– felsőfokú képesítés,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség,
– szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a

– felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 

2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6724 Szeged, 

Kálvária sugárút 84–86.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
SZSZC/92221/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Szegedi SZC Gábor Dénes 
Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak 
részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus 
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára 
kötelezőnek fogadja el. 

* * *

A Szegedi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 07. 01. –2022. 06. 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6720 Szeged, Stefánia 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. hatáskörébe.
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Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– felsőfokú képesítés,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária 

sgt.  84–86.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-219-
1/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szegedi SZC Kőrösy József 
Közgazdasági Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, 
illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az 
elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi 
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Szegedi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 07. 01. – 2022. 06. 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84–86.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– felsőfokú képesítés,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária 

sugárút 84 –86.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9 220  
1/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szegedi SZC Móravárosi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a 
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú 
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi 
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Szegedi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 07. 01. – 2022. 06. 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2–6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– felsőfokú képesítés,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária 

sugárút 84–86.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-
221-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Szegedi SZC Vedres István 
Építőipari Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve 
annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus 
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára 
kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Székesfehérvári SZC Fejér Megyei Vajda János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre, 2017. 07. 01. – 2022. 06. 30.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2060 Bicska, Kossuth tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A tagintézmény-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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Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 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,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.  évi 

CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2016. 06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. 07. 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 04. 03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea nyújt, a 06 (70) 198-0180-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
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számot: SZFSZC/72/135-1/2017. valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári SZC Fejér Megyei Vajda János 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. 06. 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT 
– Székesfehérvári SZC Fejér Megyei Vajda János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői 
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre, 2017. 07. 01. – 2022. 06. 30.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A tagintézmény-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.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 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,
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– 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,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.  évi 

CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2016. 06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. 07. 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 04. 03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea nyújt, a 06 (70) 198-0180-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: SZFSZC/72/134-1/2017.  valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. 06. 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – 
Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
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Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Szekszárdi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 7200 Dombóvár, Pannónia út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ábrahám Norbert főigazgató nyújt, a 06 (74) 529-333-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2–14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 7/2017 valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC Esterházy 
Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Szekszárdi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 7100 Szekszárd, Hunyadi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ábrahám Norbert főigazgató nyújt, a 06 (74) 529-333-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(7100  Szekszárd, Széchenyi utca 2–14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 8/2017, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC Vendéglátó 
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Szerencsi Szakképzési Centrum  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
a Szerencsi Szakképzési Centrum Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 01. – 2022. július 01-ig 
szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59. 
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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. 
 
Pályázati feltételek:
– egyetem, 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklete szerint: a 

tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, 
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, pdf 
formátumban.), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2017. 
június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 4. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Dénes nyújt, a 06 (70) 935-5233-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3900 Szerencs, 

Rákóczi út 125.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/036-
4/H/2017., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szerencsi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szerencsi 
Szakképzési Centrum Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus 
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell 
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó 
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

* * *

A Szerencsi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 01. – 2022. július 01-ig 
szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályokban és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmények 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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. 
 
Pályázati feltételek:
– egyetem, 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklete szerint: a 

tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak 
szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, 
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– 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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap 

megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló 

okmányok munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/
DVD-adathordozón, pdf formátumban.), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése 
még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017. június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 4. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Dénes nyújt, a 06 (70) 935-5233-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3900 Szerencs, 

Rákóczi út 125.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/036-
2/H/2017., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Szerencsi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – 
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Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott 
dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással 
mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

* * *

A Szerencsi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 01. – 2022. július 01-ig 
szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Fejes I. utca 14. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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. 
 
Pályázati feltételek:
– egyetem, 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklete szerint: a 

tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, 
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
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– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2017. 
június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 4. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Dénes nyújt, a 06 (70) 935-5233-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3900 Szerencs, 

Rákóczi út 125.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/036-
3/H/2017., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szerencsi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szerencsi 
Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői 
beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf 
formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell 
egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

* * *

A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 01 – 2022. július 01-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
 
Pályázati feltételek: 
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  06. 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea főigazgató nyújt, a 06 (56) 800-100-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 

Szolnok, Béla király utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  
SZC/H01-1-4/2017., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá 
„PÁLYÁZAT  –  Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői 
beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat 
pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg 
kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszolg.hu honlapon szerezhet.

* * *

A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Ruhaipari Középiskolája, Általános Iskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 01. – 2022. július 01-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Áchim András utca 12–14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
 



3483 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  •  2017. évi 4. szám

Pályázati feltételek: 
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón 
.pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  06. 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea főigazgató nyújt, a 06 (56) 800-100-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 

Szolnok, Béla király utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
SZC/H01-1-5/2017., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá 
„PÁLYÁZAT  –  Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Középiskolája, Általános Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-
vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott 
dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással 
mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszolg.hu honlapon szerezhet.

* * *

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Szolnoki Műszaki SZC Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma  
Szolnoki Műszaki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
Szolnoki Műszaki SZC Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 2. – 2022. július 01. között. 

A munkavégzés helye: Szolnoki Műszaki SZC Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2–3. 
Szolnoki Műszaki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 5000 Szolnok, Petőfi 
utca 1.
Szolnoki Műszaki SZC Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma 5200 Újszász, Dózsa György út 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett 
szakképzettség,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

– a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hicsó György főigazgató nyújt, 06  (56)  425-844-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrumszékhelyére történő megküldésével5 
000 Szolnok, Baross utca 37/A. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
(Pálfy) SZ-02/567/2017., (Petőfi) SZ-02/568/2017., (Rózsa) SZ-02/569/2017., valamint a beosztás megnevezését: 
Szolnoki Műszaki SZC Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma tagintézmény-vezető.
Szolnoki Műszaki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető.
Szolnoki Műszaki SZC Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 5000 Szolnok, Baross utca 37/A 
címére. A borítékra írják rá 
„PÁLYÁZAT – Szolnoki Műszaki SZC Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
„PÁLYÁZAT – Szolnoki Műszaki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezetői beosztására”.
„PÁLYÁZAT – Szolnoki Műszaki SZC Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői 
beosztására”.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum  
Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (igazgató) (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 07. 01. – 2022. 06. 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9500 Celldömölk, Sági utca 65. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, 
– pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbíz – 

legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan 
időre, teljes munkaidőre kinevezhető 

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen 
– magyar állampolgárság 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével). 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentgyörgyvári Róbert főigazgató nyújt, a 06 (20) 616-7227-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével 

(9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8–10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: SZMSZC/175/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető

– személyesen: Kizárólag postai úton, Vas megye

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – 
Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. 
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. 
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szmszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *
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A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum  
Szombathelyi Műszaki SZC Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (igazgató) (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 07. 01. – 2022. 06. 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Szent Márton utca 77. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, 
– pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbíz – 

legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
– a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan 
időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen, 

– magyar állampolgárság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 
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– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2017.
június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentgyörgyvári Róbert főigazgató nyújt, a 06 (20) 616-7227-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével 

(9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8–10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: SZMSZC/176/2017, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető,

– személyesen: Kizárólag postai úton, Vas megye 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá 
„PÁLYÁZAT – Szombathelyi Műszaki SZC Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott 
dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással 
mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szmszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
a Szombathelyi Szolgáltatási SzC Béri Balogh Ádám Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9800 Vasvár, Járdányi professzor utca 13. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, 
– pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 

megbízás – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
– a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan 
időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
– magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz), 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rettegi Attila nyújt, a 06 (30) 901-1514-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével 

(9700  Szombathely, Nagykar utca 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: SZOSZSZC/32/8-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
–  kozigallas.hu
–  helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Szombathelyi Szolgáltatási SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – 
Szombathelyi Szolgáltatási SZC Béri Balogh Ádám Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői 
beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf 
formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell 
egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző 
Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, 
– pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 

megbízás – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
– a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan 
időre, teljes munkaidőre kinevezhető, 

– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
– magyar állampolgárság. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), 
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), 
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, pdf 
formátumban), 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés), 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz, 

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, 

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2017. 
június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rettegi Attila nyújt, a 06 (30) 901-1514-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével 

(9700 Szombathely, Nagykar utca 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: SZOSZSZC/32/7-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– kozigallas.hu
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Szombathelyi Szolgáltatási SZC címére. A borítékra írják rá 
„PÁLYÁZAT  –  Szombathelyi Szolgáltatási SZC Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak 
részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus 
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára 
kötelezőnek fogadja el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszszc.hu honlapon szerezhet. 

* * *
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A Tatabányai Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Tatabányai Szakképzési Centrum  Alapy Gáspár Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 07. 02. – 2022. 07. 01-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 73.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 
XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt, a 06 (34) 517-203-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő 

tér 4.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TSZC/174/2017, valamint a 
beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „Pályázat – TSZC 
Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziuma, tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus 
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban  kell 
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.

* * *

A Tatabányai Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum  
Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziuma  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 07. 02. – 2022. 07. 01-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Cseri utca 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 
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XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §.(1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt, a 06 (34) 517-203-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő 

tér 4.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TSZC/174/2017, valamint a 
beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „Pályázat – TSZC 
Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziuma, tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus 
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf  formátumban  kell 
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.

* * *

A Váci Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Váci SZC Bocskai István Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony kollégiumi nevelőtanár 
munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben kollégiumi nevelőtanár munkakör betöltéséhez szükséges kollégiumi nevelőtanár 
vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és 
pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a 
nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év kollégiumi nevelőtanár munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására 

vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
– a munkáltatónál kollégiumi nevelőtanár munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként kollégiumi 
nevelőtanár munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
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– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi,
– kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) c) pontja,
– valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Lózs Edina nyújt, a 06  (27)  316-866/203-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2600 Vác, 
Naszály út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2017, valamint 
a beosztás megnevezését: Váci SZC Bocskai István Kollégiuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– Váci Szakképzési Centrum honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Váci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Váci SZC Bocskai István Kollégiuma 
tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Váci Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 2600 Vác, Németh László utca 4–6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Lózs Edina nyújt, 06 (27) 316-866/203-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2600 
Vác, Naszály út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
14/2017.  valamint a beosztás megnevezését Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– Váci Szakképzési Centrum honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Váci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Váci SZC Boronkay György Műszaki 
Szakgimnáziuma és Gimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Váci Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: 2170 Aszód, Hatvani út 3.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.  évi 

CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap 

megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló 

okmányok munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/
DVD-adathordozón, pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése 
még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Lózs Edina nyújt, a 06  (27)  316-866/203-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2600 
Vác, Naszály út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2017, 
valamint a beosztás megnevezését: Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– Váci Szakképzési Centrum honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Váci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Váci SZC Petőfi Sándor 
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Veszprémi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.
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Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schindler Lászlóné főigazgató nyújt, a 06 (1) 445-5034-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
305-1/1921/VSZC/2017, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és 
Szakiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– A Veszprémi Szakképzési Centrum és érintett tagintézményeinek honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Veszprémi SZC Gönczy Pál 
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Veszprémi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes legyen,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schindler Lászlóné főigazgató nyújt, a 06 (1) 445-5034-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
306-1/1921/VSZC/2017, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– A Veszprémi Szakképzési Centrum és érintett tagintézményeinek honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Veszprémi SZC Öveges 
József Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *
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A Veszprémi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Veszprémi SZC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Halle u. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:  a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schindler Lászlóné főigazgató nyújt, a 06 (1) 445-5034-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
307-1/1921/VSZC/2017, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi SZC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– A Veszprémi Szakképzési Centrum és érintett tagintézményeinek honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), zárt 
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Veszprémi SZC „SÉF” 
Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

* * *

A Veszprémi Szakképzési Centrum 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
a Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus-munkakörre 
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre, 2017. július 1. – 2022. június 30. között. 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény 
szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá 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.

Pályázati feltételek: 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: 

– a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  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 munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-
munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,

– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes legyen,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok 

munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD-adathordozón, 
pdf formátumban),

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik személlyel közlés),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 
továbbításhoz,

– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 
2017.  június 12. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schindler Lászlóné főigazgató nyújt, a 06 (1) 445-5034-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével 
(8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
308-1/1921/VSZC/2017, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– kozigallas.hu
– A Veszprémi Szakképzési Centrum és érintett tagintézményeinek honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD- vagy DVD-adathordozón), 
zárt borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Veszprémi SZC 
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban 
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
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