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Jogszabályok

2017. évi XXV. törvény
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról*
1. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 9. §-a a következő (2a) és
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A felsőoktatási intézmény elnevezésének más felsőoktatási intézmény elnevezésétől egyértelműen
különböznie kell. A felsőoktatási intézmény elnevezése nem lehet megtévesztő, nem kelthet az intézményre, annak
tevékenységére vonatkozó hamis látszatot. Megtévesztőnek, illetve összetéveszthetőnek minősül a felsőoktatási
intézmény elnevezése, ha annak magyar vagy idegen nyelven történő megnevezése és valamely más, az oktatási
hivatalnál nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény elnevezése megegyezik. A felsőoktatási intézményt élő
személyről elnevezni nem lehet. A történelem kiemelkedő személyiségeinek nevét a Magyar Tudományos Akadémia
engedélyével, továbbá olyan nevet, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet
a felsőoktatási intézmény nevében feltüntetni.
(2b) A felsőoktatási intézmény idegen nyelvű elnevezésének tartalmilag egyeznie kell a magyar nyelvű elnevezéssel.
Két vagy több azonos nevű felsőoktatási intézmény esetén a név viselésének joga azt a felsőoktatási intézményt
illeti meg, amelyik fenntartója a nyilvántartásba vételi kérelmet elsőként nyújtotta be.”
2. §

(1) Az Nftv. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor folytathat oklevelet adó képzési tevékenységet, ha
a) magyarországi működésének elvi támogatásáról szóló, Magyarország Kormánya és a külföldi felsőoktatási
intézmény székhelye szerinti állam Kormánya által kötött – föderatív állam esetében, amennyiben a nemzetközi
szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, annak központi kormányzatával
létrejött előzetes megállapodáson alapuló – nemzetközi szerződés kötelező hatályát a szerződő felek elismerték,
b) a székhelye szerinti országban működő, és ott ténylegesen felsőoktatási képzést folytató államilag elismert
felsőoktatási intézménynek minősül,
c) az általa Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert
felsőoktatási fokozatot adó képzésnek minősül és
d) működését az oktatási hivatal engedélyezte.”
(2) Az Nftv. 76. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti felsőoktatási intézmény tekintetében – a történelem kiemelkedő személyiségeivel
kapcsolatos névhasználati szabály kivételével – alkalmazni kell a 9. § (2a) és (2b) bekezdése szerinti szabályokat
is azzal, hogy a felsőoktatási intézmény elnevezése sem az 1. melléklet szerinti, sem Magyarországon képzési
tevékenységet folytató külföldi felsőoktatási intézménnyel nem lehet összetéveszthető.”
(3) Az Nftv. 76. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A működési engedély megtagadható a származási országbeli vagy más, az ESG-nek megfelelő felsőoktatási akkreditációs
szervezet szakvéleménye alapján. A szakvélemény nyilatkozik a képzés személyi és tárgyi feltételeiről, a képzés minőségéről.
(3) A működési engedély megtagadható, ha a külföldi oklevél végzettségi szintjének a magyarországi elismerésére
nincs lehetőség. Ha a más államban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény által kibocsátott külföldi oklevél
végzettségi szintjének magyarországi elismerésére nincs lehetőség, akkor erre az intézménynek egyértelműen és
igazolhatóan fel kell hívni a képzésre jelentkező figyelmét, amelynek teljesülését az oktatási hivatal ellenőrzi.”
(4) Az Nftv. 76. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézményt az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.
A működési engedélyt az oktatási hivatalnak legalább ötévente felül kell vizsgálnia. Az oktatási hivatal a működési
engedélyre vonatkozó határozatát visszavonja, ha a külföldi felsőoktatási intézmény, vagy a képzés az (1) bekezdés
a)–c) pontjában, a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek utóbb nem felel meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. április 4-i ülésnapján fogadta el.
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(5b) A külföldi felsőoktatási intézmények működése felett a miniszter gyakorolja a 65. és 66. §-ban meghatározott
jogkörét.”
(5) Az Nftv. 76. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdésben megjelölt, külföldi oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény törvényességi ellenőrzésére
vonatkozó rendelkezéseket törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában kell
alkalmazni.”
3. §		
Az Nftv. 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A más EGT-államban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény magyarországi működésére a 76. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá a működésének megkezdéséhez szükséges
engedély kiadása a 76. § (3) bekezdésében meghatározott egyenértékűségi feltétel alapján nem tagadható meg.”
4. §

(1) Az Nftv. 115. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) E törvénynek – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi
XXV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított – 9. § (2a) és (2b) bekezdésében, 76. § (1) és
(1a) bekezdésében meghatározott feltételeket – föderatív állam esetében annak központi kormányzatával létrejött
előzetes megállapodás kivételével – a 2017. szeptember 1-jén magyarországi működési engedéllyel rendelkező
külföldi felsőoktatási intézménynek 2018. január 1-jéig kell teljesíteni. Föderatív állam esetén az ennek alapjául
szolgáló előzetes megállapodást a Módtv2. hatálybalépését követő hat hónapon belül kell megkötni. A feltételeket
nem teljesítő külföldi felsőoktatási intézmény működési engedélyét az oktatási hivatal visszavonja és 2018. január
1-jét követően a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi képzésének első évfolyamára hallgató nem vehető
fel azzal, hogy a 2018. január 1-jén már megkezdett magyarországi képzések változatlan feltételek mellett kifutó
rendszerben – de legfeljebb a 2020/2021-es tanévben – fejezhetők be.”
(2) Az Nftv. 115. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E törvénynek – a Módtv2-vel megállapított – 77. § (4) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2018/2019.
tanévben indított képzések tekintetében kell alkalmazni, azzal, hogy a már megkezdett képzések változatlan
feltételek mellett kifutó rendszerben – de legfeljebb a 2020/2021-es tanévben – fejezhetők be.”

5. §		
Az Nftv. 117. § (4) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:
„(4) A 2005. évi felsőoktatási törvény 106. § (7) bekezdése alapján nyilvántartásba vett képzéseket, valamint
az azokra vonatkozó, az információs rendszer által kezelt adatokat az oktatási hivatal a képzés kifutó rendszerű
befejezésével, de legkésőbb a 2020/2021. tanév végén törli a nyilvántartásából, és kezdeményezi a felsőoktatási
információs rendszerből való törlést, feltéve, hogy e képzések nem felelnek meg a 77. § (4) bekezdésben
meghatározott feltételeknek.”
6. §		
Az Nftv. 77. § (3) bekezdésében a „76. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „76. § (1) bekezdés b) és c) pontjában”
szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti az Nftv.
a)
77. § (4) bekezdésében az „, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről (OECD)”
szövegrész,
b)
104. § (7) bekezdés ba) pontja.
8. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § (3), (4), (5) bekezdése, a 3. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5–6. § és a 7. § a) pontja 2017. szeptember 1-jén lép
hatályba.
(3) A 7. § b) pontja 2017. december 31-én lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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A Kormány 37/2017. (III. 6.) Korm. rendelete
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
18/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal vezetője megszervezi a feladatlapok sokszorosítását, csomagolását és szállítását. Ennek keretében
a feladatlapok csomagolásának megkezdésétől az írásbeli vizsgaidőszak utolsó napján, tizennégy óráig a Hivatal
gondoskodik a feladatlapok csomagolása helyszínének élőerős fegyveres védelméről.”
2. §		
Az R. 13. § (3) bekezdésében az „Nkt.-ban meghatározottak alapján a vizsgatárgyat” szövegrész helyébe az „Nkt.-ban
meghatározottak alapján a vizsgatárgyat – a szakmai érettségi vizsgatárgy esetében a szakmai érettségi vizsgatárgy
követelményeire vagy annak valamely részére felkészítő tantárgyat –” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 43/2017. (III. 7.) Korm. rendelete
a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek
célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai vagy paralimpiai sportágakban
sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy Európa-bajnoki,
világbajnoki vagy olimpiai, paralimpiai érmet szereznek.”
2. §		
Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter részére az ösztöndíjra érdemes személyekre a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai
Bizottság és a szakszövetségek tesznek javaslatot.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 63/2017. (III. 20.) Korm. rendelete
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási
Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet módosítása
1. §		
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11/B. §
(5) bekezdésében a „március 31.” szövegrész helyébe a „június 30.” szöveg lép.

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
2. §

(1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A 17. § (2) bekezdés b), c), e) és g) pontja szerinti keretszámok terhére az egészségügyi szolgáltató minden
év szeptember 15-éig jelentheti be az ÁEEK részére, hogy azt mely rezidenssel kívánja betölteni, egyidejűleg
elektronikus úton megküldi az ÁEEK részére
a) a rezidens foglalkoztatásához szükséges adatokat,
b) a rezidens szakképzésével összefüggésben az általa foglalkoztatott tutoroknak az Eütv. 114. § (2) bekezdés
g) pontja szerinti adatait, valamint
c) a 17. § (2) bekezdés g) pontja szerinti keretszám betöltése esetén a rezidens (10) bekezdés szerinti nyilatkozatát.”
(2) A Kr. 18. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A 17. § (2) bekezdés g) pontja szerinti keretszám terhére csak olyan rezidens vehető fel, aki nyilatkozatban
vállalja, hogy a szakvizsga megszerzése után legalább három évig teljes munkaidőben vagy legalább hat évig
– legalább heti 18 óra időtartamú – részmunkaidős foglalkoztatás keretében végez közfinanszírozott fogorvosi
alapellátási vagy szakellátási tevékenységet.”

3. §		
A Kr. 13. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § Ha a 17. § (2) bekezdés g) pontja szerinti keretszámra felvett rezidens a 18. § (10) bekezdése szerinti
vállalását nem teljesíti, a 22. § szerinti juttatás visszatérítésére köteles.”

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
a népi iparművészettel és a népmesekincs gondozásával kapcsolatos állami feladatokról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A népi iparművészet és a népmesekincs gondozása területén jelentkező állami feladatokat a kultúráért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Hagyományok Háza útján látja el.
2. §		
A népi iparművészet területén jelentkező állami feladatok a következők:
a)
a népi iparművészeti alkotások minősítése,
b)
a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozása,
c)
a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum fenntartása, állománygyarapítása,
d)
az országos népi iparművészeti pályázatok kiírása, a pályamunkák értékelése, a pályamunkákból készült
kiállítások rendezése, a népi iparművészeti értékek belföldi népszerűsítése,
e)
népi kézműves szakmák oktatásának elméleti és gyakorlati segítése, módszertani tanácsadás, szolgáltatás,
valamint
f)
a magyar népi iparművészet értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében a nemzetközi kapcsolatok
kialakítása és ápolása.
3. §		
A népmesekincs gondozása területén jelentkező állami feladat a magyar és a hazai nemzetiségi népmesekincs,
valamint az élőszavas népmesemondás hagyományának ápolása, ennek keretében
a)
a magyar és a hazai nemzetiségi népmesekincs gyűjtése,
b)
az élőszavas népmesemondást népszerűsítő oktatóanyagok összeállítása, valamint
c)
az élőszavas népmesemondás hagyományainak megőrzése érdekében országos pályázatok kiírása.
4. §

(1) A 2. § a) és b) pontjában, valamint a 6. §-ban szabályozott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alkalmazandók. Az eljárások során
az elektronikus kapcsolattartás lehetősége kizárt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokban a Hagyományok Háza országos hatáskörben eljáró elsőfokú
hatóság. A fellebbezés elbírálására a miniszter jogosult.

5. §

(1) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a természetes személynek, aki a népi iparművészettel
kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti népi iparművészeti alkotásait az ott
meghatározott számban és rendszerességgel minősítteti.
(2) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a szervezetnek, amelynek a „Népi Iparművész” minősítő
címmel rendelkező természetes személy a tulajdonosa, a tagja vagy az alkalmazottja, és az említett személyek által
előállított, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő népi iparművészeti alkotásokat értékesít.

6. §

(1) A Hagyományok Háza a „Népi Iparművész” minősítő címről hatósági igazolványt állít ki.
(2) Természetes személy esetén az igazolvány tartalmazza:
a)
az igazolvány számát,
b)
a jogosult nevét,
c)
a jogosult anyja születési családi és utónevét,
d)
a jogosult lakóhelyét,
e)
a foglalkozási ágat,
f)
a „Népi Iparművésznek” való elismerés tényét,
g)
a minősítés megszerzésének dátumát,
h)
a Hagyományok Háza főigazgatójának aláírását és Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének lenyomatát,
i)
az igazolvány hatályosságának dátumát.
(3) Szervezet esetén az igazolvány tartalmazza:
a)
az igazolvány számát,
b)
a szervezet nevét, cégnevét,
c)
a szervezet azonosítására alkalmas bírósági végzés, cégbejegyzés, alapító okirat számát,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a szervezet székhelyét és bejegyzett telephelyét,
a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágat,
a „Népi Iparművésznek” való elismerés tényét,
az 5. § (2) bekezdése szerinti természetes személy nevét, a szervezetben betöltött pozícióját (tulajdonos, tag,
alkalmazott), a (2) bekezdés szerinti igazolványának számát és hatályosságának idejét,
a minősítés megszerzésének dátumát,
a Hagyományok Háza főigazgatójának aláírását és a Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének lenyomatát,
az igazolvány hatályosságának idejét.

7. §		
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a)
a 2. §-ban foglalt feladatokra vonatkozó részletes szabályokat,
b)
a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozásának részletes feltételeit és a minősítés alapjául szolgáló
foglalkozási ágakat,
c)
a 6. § szerinti hatósági igazolvány kiállításával és meghosszabbításával kapcsolatos eljárás rendjét, valamint
d)
a népi iparművészeti alkotások minősítésével kapcsolatos eljárás rendjét.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
9. §		
A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet alapján kiállított „Népi
Iparművész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány a benne foglalt időtartamig hatályos.
10. §		
Hatályát veszti a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Az emberi erőforrások minisztere 3/2017. (III. 7.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
módosításáról
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (8) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozandó köznevelési díj az oktatási ágazatban:)
„2. Németh László-díj.”
(2) Az R. 2. § (12) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozható díjak az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok területén a következők:)
„4. Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj.”

2. §

(1) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (7) bekezdés 1., 2. és 4. pontja szerinti díjak köznevelés területéről jelölt díjazottjai esetében a Nemzeti
Pedagógus Kar elnöke az adományozható díjak számának megfelelő számú díjazottra tesz javaslatot, a miniszter
által normatív utasításban megjelölt személy további egy díjazottat javasolhat.”
(2) Az R. 5. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 2. § (7) bekezdés 1., 2. és 4. pontja szerinti díjak felsőoktatás területéről jelölt díjazottjai esetében a miniszter
által normatív utasításban megjelölt személy az adományozható díjak számának megfelelő számú díjazottra tesz
javaslatot.
(3b) A 2. § (8) bekezdés 2. pontja szerinti díj tekintetében a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az adományozható díjak
kétszeresének megfelelő számú díjazottra tesz javaslatot, a miniszter által normatív utasításban megjelölt személy
további egy díjazottat javasolhat.”

3. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5. §		
Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6. §		
Az R.
a)
2. § (8) bekezdésében a „díj” szövegrész helyébe a „díjak” szöveg,
b)
6. § (3) bekezdésében az „A miniszteri döntést” szövegrész helyébe a „Legkésőbb a miniszteri döntést” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti az R. 2. § (7) bekezdés 3. pontja.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 3/2017. (III. 7.) EMMI rendelethez
1. Az R. 1. melléklet II. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. FEJEZET
KULTURÁLIS ÁGAZAT
7. Balázs Béla-díj
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

A díj a mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenység, valamint művészi és tudományos
teljesítmény elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb négy adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Ágh Fábián Sándor szobrászművész alkotása,
egyoldalas, Balázs Béla domború arcképét ábrázolja, és azon „BALÁZS BÉLA-DÍJ” felirat található.
A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

8. Balogh Rudolf-díj
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

A díj kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri, illetve fotószakírói tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Balogh Rudolf domború arcképét ábrázolja, és azon „BALOGH RUDOLF-DÍJ” felirat található.
A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

9. Blattner Géza-díj
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

A díj kiemelkedő bábművészeti tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Blattner Géza domború arcképét ábrázolja, és azon „BLATTNER GÉZA-DÍJ” felirat található.
A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

10. Erkel Ferenc-díj
10.1. A díj kiemelkedő zeneszerzői, zenei szerkesztői, zenei rendezői, hangmérnöki tevékenység elismerésére
adományozható.
10.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
10.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
10.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
10.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Lebó Ferenc szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Erkel Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „ERKEL FERENC-DÍJ” felirat található.
10.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

11. Ferenczy Noémi-díj
11.1. A díj kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenység elismerésére adományozható.
11.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
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11.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
11.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
11.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Ferenczy Noémi domború arcképét ábrázolja, és azon „FERENCZY NOÉMI-DÍJ” felirat található.
11.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

12. Gérecz Attila-díj
12.1. A díj 35. év alatti, elsősorban első kötetes alkotóknak adományozható, akik a névadó szellemiségéhez méltó,
jelentős irodalmi alkotást hoztak létre.
12.2. A díj átadására az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.
12.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható.
12.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
12.5. A díjazott kisplasztikát és adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika forgatható, polírozott sárgaréz
talpon álló, bronzból készült, átmérője 90, magassága 130, mélysége 55 mm. A kisplasztika Rácz Edit
szobrászművész alkotása, kétoldalas, az egyik oldalán jelenet, a másik oldalán „GÉRECZ ATTILA-DÍJ”, valamint
a díjazott neve felirat található.
12.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

13. Harangozó Gyula-díj
13.1. A díj a táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenység elismerésére
adományozható.
13.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
13.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.
13.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
13.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szabó Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Harangozó Gyula domború arcképét ábrázolja, és azon „HARANGOZÓ GYULA-DÍJ” felirat található.
13.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

14. Hortobágyi Károly-díj
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

A díj a cirkuszművészet terén kiemelkedő artista tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
14.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Hortobágyi Károly domború arcképét ábrázolja, és azon „HORTOBÁGYI KÁROLY-DÍJ”, valamint a díjazott neve
felirat található.
14.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

15. Jászai Mari-díj
15.1. A díj kiemelkedő színművészeti – színészi, rendezői, díszlet- és jelmeztervezői, látvány- és világítástervezői,
dramaturgiai – és színháztudományi – színházelméleti és színházi kritikusi – tevékenység elismerésére
adományozható.
15.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
15.3. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.
15.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
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15.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Jászai Mari domború arcképét ábrázolja, és azon „JÁSZAI MARI-DÍJ” felirat található.
15.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

16. József Attila-díj
16.1. A díj kiemelkedő irodalmi – költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi – tevékenység elismerésére
adományozható.
16.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
16.3. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.
16.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
16.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas,
József Attila domború arcképét ábrázolja, és azon „JÓZSEF ATTILA-DÍJ” felirat található.
16.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

17. Liszt Ferenc-díj
17.1. A díj kiemelkedő zenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható természetes személyek,
és előadóművész csoportok részére.
17.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
17.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
17.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
17.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Liszt
Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „LISZT FERENC-DÍJ” felirat található.
17.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

18. Márai Sándor-díj
18.1. A díj írói életmű vagy a díj adományozását megelőző öt évben megjelentetett kimagasló értékű prózakötet,
valamint magyar író külföldi elismerést szerzett munkássága elismerésére adományozható.
18.2. A díj átadására a magyar kultúra napja (január 22.) alkalmából kerül sor.
18.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható.
18.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
18.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csikai Márta szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Márai Sándor domború arcképét ábrázolja, és azon „MÁRAI SÁNDOR-DÍJ” felirat található.
18.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

19. Martin György-díj
19.1. A díj a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett munkásság elismerésére adományozható, vagy
azok számára adományozható, akik munkásságuk során kimagasló eredményeket értek el a népművészet
– a tárgyalkotó népi kézművesség, vagy a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese, a hagyományőrzés –
területén, illetve akik a népművészethez kötődően kiemelkedő művészetelméleti szakírói tevékenységet
folytatnak.
19.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
19.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható.
19.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
19.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Mihály Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Martin György domború arcképét ábrázolja, és azon „MARTIN GYÖRGY-DÍJ” felirat található.
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19.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő
összeg.

20. Munkácsy Mihály-díj
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.

A díj kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb hét adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
20.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Munkácsy Mihály domború arcképét ábrázolja, és azon „MUNKÁCSY MIHÁLY-DÍJ” felirat található.
20.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

21. Németh Lajos-díj
21.1. A díj a kortárs képzőművészet, iparművészet, design, építészet területén végzett kiemelkedő
művészettörténészi, műkritikusi, kurátori tevékenység elismerésére adományozható.
21.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
21.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható.
21.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
21.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem négyzet alakú, bronzból
készült, mérete 60 × 60 mm, vastagsága 10 mm. Az emlékérem alkotója Csiky Tibor szobrászművész,
kivitelezője és a hátlap tervezője Budahelyi Tibor szobrászművész. Az emlékérem előoldalát geometrikus
kompozíció díszíti, hátoldalán „NÉMETH LAJOS-DÍJ” felirat található.
21.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

22. Szabolcsi Bence-díj
22.1. A díj kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztő tevékenység elismerésére
adományozható.
22.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
22.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható.
22.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
22.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Szabolcsi Bence domború arcképét ábrázolja, és azon „SZABOLCSI BENCE-DÍJ” felirat található.
22.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő
összeg.

23. Táncsics Mihály-díj
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.

A díj kiemelkedő újságírói tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb három adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
23.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csontos László szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Táncsics Mihály domború arcképét ábrázolja, és azon „TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJ” felirat található.
23.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

24. A Népművészet Ifjú Mestere díj
24.1. A díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére
15–35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható.
24.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
24.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
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24.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
24.5. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.
24.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő
összeg.

25. Bánffy Miklós-díj
25.1. A díj a kultúra érdekében művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél hosszabb időn át
– legalább 15 éven keresztül – végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, valamint művészetelméleti
oktatói és szerkesztő tevékenységért adományozható, továbbá azoknak a közművelődési intézményekben,
más szervezetekben dolgozó közművelődési szakembereknek adományozható, akik huzamosabb
ideig kiemelkedő közművelődési tevékenységet folytatnak, elméleti tevékenységükkel, új módszerek
kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével szolgálták a korszerű művelődést és a művészeti ízlés
fejlesztését.
25.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
25.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.
25.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
25.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kereszthury Gábor szobrászművész alkotása,
egyoldalas, Bánffy Miklós domború arcképét ábrázolja, és azon „BÁNFFY MIKLÓS-DÍJ” felirat található.
25.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

26. Csokonai Vitéz Mihály-díj
26.1. A díj a nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet,
képző-, fotó-, film-, videó-művészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó
népművészet területén elért kimagasló művészeti munka elismerésére
a)
amatőr alkotó- és előadóművész természetes személyek
b)
amatőr alkotó- és előadó-művészeti csoportok
részére adományozható.
26.2. A díj átadására a magyar kultúra napja (január 22.) alkalmából kerül sor.
26.3. A díjból évente legfeljebb három, ezen belül
a)
a 26.1. pont a) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb egy,
b)
a 26.1. pont b) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb kettő
adományozható.
26.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
26.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Péterffy László szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Csokonai Vitéz Mihály arcképét ábrázolja, és azon „CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY-DÍJ” felirat található.
26.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke
a)
a 26.1. pont a) alpontja szerinti kategóriában az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg,
b)
a 26.1. pont b) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb az illetményalap hússzorosának megfelelő
összeg.

27. Móra Ferenc-díj
27.1. A díj kiemelkedő muzeológiai tevékenységért azoknak a muzeológusoknak adományozható, akik
a)
szakterületükön kimagasló szakmai életutat tettek meg,
b)
tevékenységükkel, kezdeményezésükkel példaértékű, a muzeológia fejlődését és változását jelentős
mértékben befolyásoló eredményt értek el,
c)
a muzeális intézményekben folyó szakmai és szervezeti munka előrehaladását és sikerét
meghatározó kezdeményezés irányítói vagy
d)
a muzeális intézmények társadalmi beágyazottsága és társadalmi hasznosítása terén meghatározó
eredményt érnek el.
27.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
27.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
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27.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
27.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 85, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Palotás József szobrászművész alkotása, első
oldalán Móra Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „MÓRA FERENC-DÍJ” félkörívű felirat található.
Az emlékérem hátoldalát a múzeumügyet szimbolizáló dombormű és „A TUDOMÁNYÉRT, A MŰVELŐDÉSÉRT”
felirat díszíti.
27.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének
megfelelő összeg.

28. Pauler Gyula-díj
28.1.
28.2.
28.3.
28.4.

A díj levéltárosi szakterületen kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható.
A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb egy adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
28.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Pauler Gyula domború arcképét ábrázolja, és azon „PAULER GYULA-DÍJ” felirat található.
28.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének
megfelelő összeg.

29. Szinnyei József-díj
29.1.
29.2.
29.3.
29.4.

A díj könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható.
A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait
mérlegelve – négy évre kéri fel.
29.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szilágyi Bernadett szobrászművész alkotása,
egyoldalas, Szinnyei József domború arcképét ábrázolja, és azon „SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ” felirat található.
29.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének
megfelelő összeg.

30. A Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím
30.1. A cím kimagasló zenekari munkásságért adományozható.
30.2. A címet háromévente egy ifjúsági zenekar kaphatja, a címet és az azt megjelenítő logót a zenekar három évig
viseli neve mellett feltüntetve.
30.3. A címet a miniszter az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló törvényben meghatározott
zeneművészeti véleményező bizottság javaslata alapján adományozza.
30.4. A cím viselésének ideje alatt a zenekar működését a minisztérium külön szerződés szerint támogatja.

31. Pro Cultura Hungarica díj
31.1. A díj a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar nemzet
és más nemzetek kulturális kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett magyar és
külföldi állampolgárok részére adományozható.
31.2. A díj átadására az adományozó döntése alapján évente egy vagy több alkalommal kerül sor.
31.3. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.
31.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból
készült, átmérője 80, vastagsága 7 mm. Az érem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, első oldala
a pannon tájat, a magvető ember alakját a zeniten álló nappal ábrázolja. Az emlékérem hátoldalát
a koszorúba foglalt „PRO CULTURA HUNGARICA” felirat díszíti.
31.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő
összeg.”
2. Az R. 1. melléklet VI. fejezete a következő 56/A. ponttal egészül ki:

„56/A. Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj
56/A.1. A díj olyan Magyarországon élő nemzetiséghez tartozó természetes személynek, vagy szervezetnek
adományozható, aki vagy amely kiemelkedő tevékenységet végzett a Magyarországon élő nemzetiségek körében
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az anyanyelvű, kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, és a nemzetiségi közművelődés és kultúra területén
kimagasló tevékenységével hozzájárult a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez.
56/A.2. A díj minden évben a kulturális sokszínűség, párbeszéd és fejlődés világnapja alkalmából (május 21.) kerül
átadásra.
56/A.3. A díjból évente legfeljebb tizenhárom adományozható.
56/A.4. A díjazott emlékérmet és díszoklevelet kap. Az emlékérem Asszonyi Tamás szobrászművész alkotása.
Az összetartozás szimbólumát jelképező emlékérem Ginkgo biloba (páfrányfenyő) levelet ábrázol, egyoldalas,
bronzból készül, és a „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” feliratot tartalmazza.”
3. Az R. 1. melléklet
a)
I. fejezet 5. pont 5.2. alpontjában az „A 6.1. pont” szövegrész helyébe az „Az 5.1. pont” szöveg,
b)
V. fejezet 51. pont 51.4. alpontjában a „ , kettő-kettő természetes személyek, illetve szervezetek, intézmények
részére adományozható” szövegrész helyébe a „természetes személyek, szervezetek, intézmények részére”
szöveg
lép.

2. melléklet a 3/2017. (III. 7.) EMMI rendelethez
„3. melléklet a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelethez

Kezdeményezés
....................................................................................................................... (az elismerés megnevezése)
miniszteri elismerésre
A javasolt személy, szervezet vagy munkacsoport, közösség adatai:
Természetes személy esetén:
Név:
Születési név:
Elérhetőségei (telefon és e-mail):
Korábbi állami/szakmai elismerés megnevezése és időpontja:
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:
Nem természetes személy esetén:
Név:
Székhely/telephely vagy bejegyzett cím:
Elérhetőségei (telefon és e-mail):
Képviselő:
Korábbi állami/szakmai elismerés megnevezése és időpontja:
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:
Munkacsoport, közösség esetén:
Neve vagy azonosításra alkalmas megnevezése:
A munkacsoport, közösség működésének helye, intézménye vagy működési területe:
A munkacsoport, közösség vezetője, tagjai:
Elérhetőségei (telefon és e-mail):
Korábbi állami/szakmai elismerés megnevezése és időpontja:
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:
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Az átadáskor méltatásként elhangzó hivatalos rövid indokolás (egy-két mondat):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A szakmai tevékenységet, életutat bemutató – a javasolt személy korábbi és jelenlegi munkahelyeit, munkaköreit is
tartalmazó – részletes indokolás külön lapon csatolandó (legfeljebb három oldal terjedelemben)!
Dátum
		
		

......................................................
kezdeményező aláírása

A kezdeményező adatai:
Név (tisztség):
Cím:
Elérhetőség (e-mail, telefon):”

3. melléklet a 3/2017. (III. 7.) EMMI rendelethez
„4. melléklet a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelethez

Nyilatkozat
(természetes személy vagy munkacsoport, közösség tagja** esetén)
Alulírott
név:
születési név:
születési hely és idő:
anyja neve:
lakcím:
munkahely megnevezése:
munkakör:
elérhetőségek (telefon és e-mail):
1.
o hozzájárulok ahhoz*
o nem járulok hozzá ahhoz*,
hogy a ....................................................... miniszteri elismerésről szóló miniszteri döntést követően, az adományozást
megelőző eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztériuma a természetes személyazonosító adataimat (név, születési
név, születési hely és idő, anyja neve), lakcímemet, munkahelyemet, munkakörömet, telefonszámomat, e-mail
címemet, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat, továbbá
a már megkapott elismeréseimre vonatkozó adataimat nyilvántartsa.
2. Kijelentem, hogy velem szemben az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 6. §-ában meghatározott kizáró ok
o nem áll fenn*
o fennáll*.
3. Nyilatkozom arról, hogy a miniszter által adományozható elismerésben
o még nem részesültem*
o már részesültem, mégpedig*:
elismerés megnevezése: .................................................................................................................................
az adományozás időpontja: ...........................................................................................................................
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4. Kijelentem, hogy az elismerés adományozása esetén azt
o elfogadom*
o nem fogadom el*.
5. Elismerésben részesítésem esetére, valamint az elismerés esetleges későbbi visszavonása esetére nevemnek
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium hivatalos lapjában és
honlapján való közzétételéhez
o hozzájárulok*
o nem járulok hozzá*.
Dátum
		
		

....................................................
elismerésre jelölt aláírása

* A megfelelőt kérjük X-szel megjelölni!
** Munkacsoportok, közösségek elismerésére irányuló kezdeményezés esetén a munkacsoport, közösség
vezetőjének és valamennyi tagjának egyenként is ki kell tölteni!

Nyilatkozat
(nem természetes személy, munkacsoport, közösség esetén)
Alulírott, mint a ................................. képviselője/vezetője
1.

2.

3.

4.

5.

o hozzájárulok ahhoz*
o nem járulok hozzá ahhoz*,
hogy a ....................................................... miniszteri elismerésről szóló miniszteri döntést követően, az adományozást
megelőző eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztériuma az általam képviselt ................................. (nem természetes
személy, munkacsoport, közösség) azonosító adatait (név, székhely, telephely vagy bejegyzett cím, elérhetőségek,
képviselő neve, a munkacsoport, közösség működésének helye, intézménye vagy működési területe,
a munkacsoport, közösség vezetője, tagjai neve), valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához
szükséges adatait, továbbá a már megkapott elismeréseire vonatkozó adatait nyilvántartsa.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezettel (munkacsoport, közösség esetén a tagokat is ideértve) szemben
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 6. §-ában
meghatározott kizáró ok
o nem áll fenn*
o fennáll*.
Nyilatkozom arról, hogy a miniszter által adományozható elismerésben az általam képviselt szervezet
(munkacsoport, közösség)
o még nem részesült*
o már részesült, mégpedig*:
elismerés megnevezése: .................................................................................................................................
az adományozás időpontja: ...........................................................................................................................
Kijelentem, hogy az elismerés adományozása esetén az általam képviselt szervezet (munkacsoport, közösség) azt
o elfogadja*
o nem fogadja el*.
Elismerésben részesítésünk esetére, valamint az elismerés esetleges későbbi visszavonása esetére az általam
képviselt szervezet (munkacsoport, közösség) nevének a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos
Értesítőben, valamint a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján való közzétételéhez
o hozzájárulok*
o nem járulok hozzá*.
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6. Képviseleti jogköröm alapja**:
Dátum
		
		

....................................................
elismerésre jelölt aláírása**

* A megfelelőt kérjük X-szel megjelölni!
** Hivatalos/jogi képviselő, ügyvezető, meghatalmazott stb., munkacsoport, munkaközösség esetén elfogadható
a tagok felkérése vagy munkáltatói igazolás is.”
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Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelete
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a szakképzési tankönyvek tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, az 1. § (1) bekezdése,
a 3–5. §, a 8. § 18. és 20. pontja, valamint a 9. § b) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Ha a tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet tartalmában vagy kivitelében megváltoztatták – ide nem értve
az 5. § (5) bekezdése szerint egybeszerkesztett könyveket, valamint a (3) bekezdésben meghatározott esetet –,
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárást ismételten le kell folytatni az igazgatási szolgáltatási díj
újbóli megfizetését követően.”
(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem jelenti a könyv tartalmi változtatását a benne szereplő helyesírási és nyomdahibáknak, továbbá
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás eljárásának ideje alatt megváltozott tényeknek, adatoknak
a tankönyv, pedagógus-kézikönyv adott oldalain történő javítása, a tartós tankönyvvel kapcsolatos jelölés, feltéve,
hogy a javítás miatt nem változik meg a lapok számozása, és a javításról készült jegyzéket a kérelmező – saját
költségén – megküldi a hivatalnak, a könytárellátónak és a könyvtárellátón keresztül azoknak az iskoláknak, amelyek
az adott tankönyvből, pedagógus-kézikönyvből a javítás évét megelőző három évben rendeltek.”
(3) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Javítási kérelmet kell benyújtani akkor, ha a jóváhagyott tankönyvben, pedagógus-kézikönyvben helyesírási
és nyomdahibának nem minősülő hibákat javítani kívánják, amennyiben azok nem haladják meg a tankönyv
terjedelmének 10%-át. A kérelemhez – a hibák jellegétől, mennyiségétől függően – csatolni kell
a) a könyv javított oldalait, részeit vagy a javított könyvet kettő példányban,
b) a 2. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
c) a javítások tételes felsorolását, továbbá
d) nyilatkozatot arról, hogy a jóváhagyott tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet – a javításokon túl – sem
tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg.”

2. §		
Az R. 8. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban az rendelhető ki pedagógiai szakértőként,)
„a) akit a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 1. melléklet 5. pontja szerinti akkreditáció szakterület 5.2. alpontjában
meghatározott tantervi szakértői szakirány és 5.3. alpontjában meghatározott tankönyv, taneszköz szakértői
tevékenység szakirány szakértőjeként tartanak nyilván,”
3. §

(1) Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az iskola igazgatója június 10-éig tájékoztatja a szülőket arról, hogy mely tanulók lesznek jogosultak
a) az Ntt. 4. § (1) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra,
b) az Ntt. 4. § (2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra,
c) nemzetiségi tankönyvellátásra az Ntt. 4. § (2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók
közül.”
(2) Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az iskola igazgatója tájékoztatja a szülőket arról, hogy az iskola, az iskola fenntartója, illetve más támogató
kíván-e biztosítani bármely további tankönyvtámogatási kedvezményt. Ennek tényét július 15-éig a könyvtárellátó
felületén is rögzíti.”
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4. §

(1) Az R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése,
valamint a tankönyvek vételárának beszedése az Ntt. 1. § (2) bekezdése értelmében állami közérdekű feladat,
amelyet a könyvtárellátó lát el.”
(2) Az R. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A könyvtárellátó a közfeladata körébe tartozó tankönyv kiadótól történő rendelésének és az ezzel összefüggő
tankönyvterjesztés ellátásának biztosítása érdekében a 9. mellékletben meghatározott kereskedelmi feltételeket
érvényesíti.”
(3) Az R. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A könyvtárellátó a tankönyvellátási szerződést a 10. mellékletben meghatározottak szerint köti meg.”

5. §

(1) Az R. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tankerületi központ által fenntartott iskola esetében a tankerületi központon keresztül az iskolának, a nem
a tankerületi központ által fenntartott iskola esetében az iskolának a könyvtárellátó ellentételezést nyújt.”
(2) Az R. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ellentételezés módja a nyújtott engedmény.”
(3) Az R. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen
biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével –, továbbá
a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban
elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév
feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák
rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok
nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen
biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény
könyvtárának.”

6. §

(1) Az R. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az érintett kiadó kérelmére és az Országos Nemzetiségi Tanács javaslatára a tankönyvjegyzékre fel kell venni
azokat a nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített tankönyveket, amelyek engedélyszáma lejárt, és az adott
oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más tankönyv.”
(2) Az R. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában alkalmazandó tankönyvek esetében – az e rendelet
rendelkezései alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvjegyzékre
felvehetők azok a sajátos nevelési igényű nevelés-oktatás céljára készített tankönyvek, amelyek engedélyszáma
lejárt, és az adott oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más tankönyv.”
(3) Az R. 34. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulók nevelésében, oktatásában – az e rendelet rendelkezései
alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvként alkalmazhatók azok
a könyvek, amelyek a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet hatálybalépésekor szerepeltek a tankönyvjegyzéken.”

7. §		
Az R. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem kell benyújtani a 3. § és az 5. § (3) bekezdése szerinti kérelmet, ha a jóváhagyott tankönyv, pedagóguskézikönyv megváltozott borítójának, impresszumának, kötésmódjának változását jogszabály-módosításra
tekintettel szükséges elvégezni.”
8. §		
Az R.
1.
15. §-ában a „szakértői véleményét mérlegelve” szövegrész helyébe a „véleménye alapján”,
2.
19. § (2) bekezdésében a „tankönyvnek” szövegrész helyébe a „tankönyvnek és a kísérleti tankönyvnek”,
a „június 30-ig” szövegrész helyébe a „június 15-éig”,
3.
20. § (1) bekezdés d) pontjában a „június 30-át” szövegrész helyébe a „június 15-ét”,
4.
23. § (2) bekezdésében a „szervezeti és működési szabályzatát” szövegrész helyébe az „ügyrendjét”,
5.
25. § (1) bekezdésében a „június 10-éig” szövegrész helyébe az „április 20-áig”,
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6.
7.
8.
9.
10.

27. § (2) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”,
28. § (1) bekezdésében a „Könyvtárellátót” szövegrész helyébe a „könyvtárellátót”,
28. § (3) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
28. § (4) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
29. §
a)
(1) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”, a „Könyvtárellátónak”
szövegrész helyébe a „könyvtárellátónak”,
b)
(1) bekezdés c) pontjában a „szeptember 8.” szövegrész helyébe a „szeptember 15.”,
11.
29. § (4) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
12.
29. § (5) bekezdésében
a)
a „Könyvtárellátótól” szövegrész helyébe a „könyvtárellátótól”,
b)
a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”,
c)
a „Könyvtárellátónak” szövegrész helyébe a „könyvtárellátónak”,
13.
29. § (6) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”,
14.
29. § (7) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
15.
29. § (8) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”,
16.
29. § (9) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”,
17.
32. § (2) bekezdésében a „Könyvtárellátótól” szövegrész helyébe a „könyvtárellátótól”,
18.
5. melléklet I. pontjában
a)
a „legkésőbb október 15. napjáig” szövegrész helyébe a „legkésőbb október 1. napjáig”,
b)
a „tanév október 15. napjáig” szövegrész helyébe a „tanév október 1. napjáig”,
c)
az „október 20-ig” szövegrész helyébe az „október 5-éig”
19.
9. melléklet 3. pontjában a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
20.
9. melléklet 4. pontjában
a)
a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
b)
a „folyó év december 15-ig” szövegrész helyébe a „folyó év október 31-éig”,
c)
a „következő év január 31-ig” szövegrész helyébe a „folyó év december 31-éig”,
21.
10. melléklet 1. pontjában a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
22.
10. melléklet 2. pontjában a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”
szöveg lép.

9. §		
Hatályát veszti az R.
a)
18. § (3) bekezdés c) pontja,
b)
28. § (2) bekezdése,
c)
28. § (4) bekezdés a) pontja,
d)
42. § (2) bekezdése, valamint
e)
10. melléklet 3. pontja.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

3671

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 6–9. szám

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2017. (III. 7.) MvM rendelete
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes
műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Makovecz Imre életműve egyes emlékeinek műemlékké nyilvánítása
1. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület 8674/1 helyrajzi számú földrészleten álló, (4) bekezdésben megjelölt
nyilvántartott műemléki értéket.
(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A műemlékké nyilvánítás célja a 30560 azonosító számon nyilvántartott Farkasréti temető ravatalozó
építményegyüttese, a Makovecz Imre életművéhez tartozó ravatalozó, az egykori temetőkápolnából kialakított
kolumbárium, árkádos kripták, kapuépítmény és üzletsor építészeti értékeinek megőrzése.

2. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Visegrád (Pest megye) 0120/8 helyrajzi számú földrészleten álló, (4) bekezdésben
megjelölt nyilvántartott műemléki értéket.
(2) Műemléki környezetként a Visegrád 0120/8 helyrajzi számú ingatlannak a (4) bekezdésben meghatározott épületen
túl fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába
sorolom.
(4) A műemlékké nyilvánítás célja a 30564 azonosító számon nyilvántartott, Makovecz Imre életművéhez tartozó
mogyoróhegyi Erdei Művelődési Ház építészeti értékeinek megőrzése.

3. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Műemlékké nyilvánítom a Bak (Zala megye) 399/1 helyrajzi számú ingatlant.
Műemléki környezetként a Bak 398/2 és 399/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába
sorolom.
(5) A műemlékké nyilvánítás célja a 22150 azonosító számon nyilvántartott, Makovecz Imre életművéhez tartozó
Faluház építészeti értékeinek megőrzése.

2. Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánítása és műemléki védettségének megszüntetése
4. §

(1) Az 1600-17/1951. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Pécs (Baranya megye) 17527 helyrajzi számú
földrészleten nyilvántartott volt Polgári Kaszinó műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját
képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.
(2) A Pécs 17527 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részének műemléki védettségét változatlanul fenntartom,
tekintettel a földrészleteken álló török dzsámi maradványainak műemléki értékeire.

5. §

(1) Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 11/2006.
(V. 9.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 32. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Pécs (Baranya megye)
19308/9 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan telekalakítása során létrejött 19256/4, 19308/21, 19308/24,
19308/25, 19308/35, 19308/36 helyrajzi számú ingatlanok műemléki környezet védettségét – tekintettel arra, hogy
azok a műemlékké nyilvánítás céljának nem felelnek meg – megszüntetem.
(2) A Pécs 19308/27, 19308/29 helyrajzi számú ingatlanok műemléki környezet védettségét fenntartom.

3672

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 6–9. szám

6. §

(1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 5526/1991. számú határozatával védetté nyilvánított, Kecskemét (Bács-Kiskun
megye)
a)
10208/3 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítás során létrejött 10208/9 és 10208/10 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem
felelnek meg –,
b)
10208/5 és 10208/8 helyrajzi számon nyilvántartott kerítés falazott szakaszainak műemléki védettségét
– tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztették –
megszüntetem.
(2) A Kecskemét 10208/5 és 10208/8 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok fennmaradó részének műemléki
védettségét változatlanul fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló volt Rudolf-laktanya műemléki értékeire.
(3) A Kecskemét 10208/9 és 10208/10 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat műemléki környezetként jelölöm ki.

7. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület 24919 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába
sorolom.
(4) A műemlékké nyilvánítás célja a 18977 azonosító számon nyilvántartott, a volt Magyar Általános Kőszénbánya Rt.
bérháza építészeti, ipar- és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

8. §

(1) Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 54. §
(1) bekezdésében műemlékké nyilvánított Budapest X. kerület 38920 helyrajzi számú földrészleten nyilvántartott
kapuépület védettségét – tekintettel arra, hogy a védett műemléki érték a szakmai ismérveknek nem felel
meg – megszüntetem.
(2) A Budapest 38920 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részének műemléki és műemléki környezet védettségét
változatlanul fenntartom, tekintettel a földrészleten álló MÁV Északi Járműjavító Telep együttesének műemléki
értékeire.

9. §

(1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Budapest
XII. kerület 9553 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (melléképület) műemléki védettségét – tekintettel arra,
hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.
(2) A Budapest 9553 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki jelentőségű terület és műemléki környezet
védettsége továbbra is fennáll.

10. §

(1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 3457/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Székesfehérvár
(Fejér megye) telekalakítás során létrejött 414/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét
– tekintettel arra, hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.
(2) A Székesfehérvár 371/1, 372, 413, 414/1, 415/2, 415/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint
a Székesfehérvár 383 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát műemléki környezetként
jelölöm ki.

11. §

(1) A 863-4/1953. FOM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Romhány (Nógrád megye) telekalakítások
során létrejött 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 63/2, 63/3, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 68/2,
68/4, 68/5, 68/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azokon
műemléki érték nem található – megszüntetem.
(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Romhány 66/1, 66/2, 67/4, 68/4 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a Romhány 824/2, 824/4, 824/8 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

12. §

(1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 7171/1971. számú határozatával védetté nyilvánított, Szántód (Somogy
megye) 936, 937, 938 helyrajzi számú földrészleteken nyilvántartott sertésól-tyúkól műemléki védettségét
– a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.
(2) A Szántód 936, 937, 938 helyrajzi számú ingatlanok fennmaradó részének műemléki, továbbá a 938 helyrajzi
számú ingatlan műemléki környezet védettségét változatlanul fenntartom, tekintettel a földrészleteken fennálló
Szántódpuszta majorság műemléki értékeire.
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13. §

(1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Szabolcs (SzabolcsSzatmár-Bereg megye) telekalakítások során létrejött 7, 8, 15, 16, 21/2, 23/1, 23/4, 24, 25, 27, 28, 29, 30 helyrajzi
számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem
található – megszüntetem.
(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Szabolcs 6, 7, 8, 9, 10, 12/2, 15, 16, 17, 18, 20/11, 20/12, 23/1, 23/4, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 32/1, 32/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 036/19 helyrajzi számú ingatlanokat.

14. §

(1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 273/1990. számú határozatával védetté nyilvánított Bölcske (Tolna megye)
0419 helyrajzi számú ingatlan telekalakítások során létrejött
a)
0419/3 és 0419/12 helyrajzi számú földrészleten nyilvántartott kertészlak, magtár, parádés istálló műemléki
védettségét – a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel –,
b)
0419/14 és 0419/15 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy
azokon műemléki érték nem található –
megszüntetem.
(2) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Bölcske 0419/2, 0419/3, 0419/4, 0419/11, 0419/12, 0420, 0422 helyrajzi
számú ingatlanokat.
(3) Műemléki környezetként jelölöm ki a Bölcske 0365/2, 0418/5, 0419/14, 0423, 0425, 0436/2, 0436/3, 0437/1 helyrajzi
számú ingatlanokat.
(4) A műemlékké nyilvánítás célja a Szakáts-kastély történeti kertjének és táji környezetének megőrzése.

15. §

(1) Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki
védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (1) bekezdésében
műemlékké nyilvánított, Bük (Vas megye) 571/1 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra,
hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.
(2) A Bük 565/2, 567, 568, 569/1, 569/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 580, 581/1, 581/2, 583, 584, 585, 586, 588, 590, 591,
592, 593, 594, 595, 602, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 610, 611, 612 és 614 helyrajzi számú ingatlanok, valamint
a 608/2 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszának műemléki környezet védettségét
megszüntetem.
(3) A Bük 570, 571/1, 596, 605/1, 608/1, 608/2, 609 helyrajzi számú ingatlanok műemléki környezet védettsége továbbra
is fennáll.

16. §

(1) Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki
védettségének megszüntetéséről szóló 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 175. § (1) bekezdésében
műemlékké nyilvánított, Szombathely (Vas megye) 2164/9 helyrajzi számú ingatlan telekalakítása során létrejött
2164/12 és 2164/13 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan (börtönépület, raktárépület) védettségét – tekintettel
arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.
(2) A Szombathely 2164/8 és 2164/11 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét változatlanul fenntartom,
tekintettel a földrészleteken álló volt lovassági laktanya épületegyüttesének műemléki értékeire.
(3) Műemléki környezetként jelölöm ki a Szombathely 2164/13 helyrajzi számú ingatlant.

17. §

(1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 14587/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonfüred (Veszprém
megye) 1992 helyrajzi számú földrészleten álló melléképület műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védett
műemléki érték a szakmai ismérveknek nem felel meg – megszüntetem.
(2) A Balatonfüred 1992 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan fennmaradó részének műemléki védettségét továbbra
is fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló lakóház, volt kávéház műemléki értékeire.

18. §

(1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Csopak (Veszprém
megye) telekalakítás során létrejött 031/3, 031/4, 031/5, 031/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki
védettségét – tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található – megszüntetem.
(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Csopak 20/3, 20/32, 021/12, 021/13, 023, 024/5, 031/2, 031/3, 031/4, 031/6,
0246/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a Csopak 20/7, 029/2, 030/3, 034/2 helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanokkal kijelölt szakaszát.
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3. Záró rendelkezések
19. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2017. október 8-án lép hatályba.

20. §		
Az R1.
a)
32. § (1) bekezdésében a „19308/9 helyrajzi számú ingatlanon álló Erreth-villa (ún. kis kastély) épületét”
szövegrész helyébe a „19308/28 helyrajzi számú ingatlant” szöveg,
b)
32. § (2) bekezdésében a „19308/9 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét” szövegrész helyébe
a „19308/27, 19308/29 helyrajzi számú ingatlanokat” szöveg,
c)
32. § (4) bekezdésében az „épült bőrgyári lakóház, egykori igazgatói villa” szövegrész helyébe az „épült
Erreth-villa (ún. kis kastély, az egykori bőrgyári igazgatói villa)” szöveg
lép.
21. §

(1) Az R2. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Hatályát veszti az R2. 54. § (1) bekezdésében a „kapuépület,” szövegrész.

22. §		
Hatályát veszti az R3. 5. §-a.
23. §		
Az R4.
a)
175. § (1) bekezdésében a „Lovas utca – 11-es huszár út, 2164/9” szövegrész helyébe a „Huszár út, 2164/8 és
2164/11” szöveg,
b)
175. § (2) bekezdésében a „2164/10,” szövegrész helyébe a „2164/10, 2164/13,” szöveg
lép.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 7/2017. (III. 7.) MvM rendelethez
„2. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

”
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2017. (IV. 6.) MvM rendelete
a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti
lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.)
MvM rendelet módosításáról
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés a), c) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti
lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló eljárás az érintett ingatlan helyi védelem alatt álló
építészeti örökségi jellegére tekintettel, hivatalból indul, akkor az eljárás során a (4) bekezdésben foglaltakat nem
kell alkalmazni, feltéve, hogy az értékvizsgálati dokumentáció a rendelkezésre álló adatokból elkészíthető.”
2. §		
A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Helyi védelem alatt álló építészeti örökségként nyilvántartásba vett műemléki érték védetté nyilvánításának
előkészítése során a 7–11. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a 8. § (2) bekezdésében meghatározott egyeztetés mellőzhető,
b) a 8. § (2a) és (4) bekezdésében, valamint a Kötv. 29. § (3) bekezdésében meghatározott értesítési
kötelezettségének a nyilvántartást vezető hatóság a honlapján történő közzététellel tesz eleget, a hirdetményi
kapcsolattartásnak nincs helye,
c) a 8. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott véleményt a jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló törvény szabályai szerint kell kikérni, közmeghallgatásnak nincs helye,
d) a 10. § (3) bekezdésében meghatározott betekintési és észrevételezési jog a védetté nyilvánítási dokumentáció
elkészültéig gyakorolható.”
3. §		
A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „(9)” szövegrész helyébe a „(10)” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Határozatok

A köztársasági elnök 98/2017. (III. 14.) 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. Baricz Árpádot 2017. március 20.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. február 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 2.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/00990-2/2017.
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A köztársasági elnök 99/2017. (III. 14.) 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. Kóródi Gyulát 2017. március 20.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. február 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 2.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01068-2/2017.
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A köztársasági elnök 100/2017. (III. 14.) 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. Fantoly Zsanettet 2017. március 20.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. február 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 2.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01068-3/2017.
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A köztársasági elnök 101/2017. (III. 14.) 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. Horváth Attilát 2017. március 20.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. február 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 2.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01068-4/2017.
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A köztársasági elnök 102/2017. (III. 14.) 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. Pogány Tibort 2017. április 1. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. február 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 2.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01070-2/2017.
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A köztársasági elnök 103/2017. (III. 14.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
Dr. Szilvási Józsefet 2017. április 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. február 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 2.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01071-2/2017.
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A köztársasági elnök 104/2017. (III. 14.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
Dr. Tonhaizer Tibort 2017. április 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. február 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 2.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01071-3/2017.
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A köztársasági elnök 105/2017. (III. 16.) KE határozata
a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi
XII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján – a Kormány előterjesztésére –
példaértékű életútja során őseink hagyatékának, népi kultúránk legszebb kincseinek továbbörökítése mellett
a szórványvidéken élő magyar gyermekek anyanyelvének és kultúrájának megőrzését is odaadóan szolgáló
értékmentő munkája, valamint az erdélyi és az anyaországi táncházmozgalom elindításában és fenntartásában
vállalt szerepe elismeréseként
Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajztudós, népzenegyűjtő, a nemzet művésze, a Magyar Corvin-lánc kitüntetettje,
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja, a Kallós Zoltán Alapítvány
alapítója részére
a Kossuth Nagydíjat,
az erdélyi magyarság megmaradását és a Kárpát-medence kulturális kincseinek továbbadását közel öt évtizede
töretlen hittel és alázattal szolgáló, a magyar és világirodalom legnagyobb klasszikusait mély átéléssel és gazdag
drámai eszköztárral közvetítő, kivételesen magas színvonalú művészi pályája elismeréseként
Bálint Márta színművész részére,
számos, mára klasszikussá vált film és tévésorozat látványvilágát meghatározó, nagy hatású munkája mellett
a festészet, a grafika és a könyvművészet területén is kimagasló, sokoldalú alkotóművészi pályája elismeréseként
Bertalan Tivadar látványtervező, festő- és grafikusművész, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
a magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat gazdagító kiemelkedő életműve, tiszta és szép nyelvi eszközökkel
megalkotott, örök érvényű emberi értékeket közvetítő meséi, valamint televíziós és rádiós gyermekműsorai
elismeréseként
Fésűs Éva író, költő részére,
klasszikus zenei képzettségét a hazai rock-beat korszak több legendás, külföldön is sikeres zenekarának alapító
tagjaként kamatoztató, a magyar könnyűzenei életet népszerű slágerek és film betétdalok sorával gazdagító pályája
elismeréseként
Frenreisz Károly zeneszerző, előadóművész részére,
a rönkbútor-faragás régi hagyományát mesteri módon folytató, a modern funkciót tradicionális stílussal ötvöző
alkotásai, valamint a magyar népi tárgykultúra kincseinek továbbörökítését elhivatottan szolgáló munkája
elismeréseként
Galánfi András fafaragó népi iparművész, előadóművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagja részére,
a klasszikus repertoár, főként a barokk zene és Johann Sebastian Bach életművének széles körű megismertetése
mellett az egyházi kantáták és a kortárs művek megszólaltatására is nagy hangsúlyt fektető karnagyi és művészeti
vezetői munkája, valamint értékes zenepedagógusi tevékenysége elismeréseként
dr. Kamp Salamon, a Lutheránia Ének- és Zenekar Liszt Ferenc-díjas karnagya, a Magyar Bach Társaság alapítója és
elnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és Karvezető Tanszékének egyetemi tanára részére,
a magyar vizuális kultúra egyik meghatározó szereplőjeként elsősorban a hazai színházi élet kulisszák mögötti
világának dokumentarista stílusú, valósághű megörökítését szolgáló, példaértékű szakmai alázattal végzett művészi
munkája elismeréseként
Keleti Éva Balázs Béla-díjas fotóművész, kiváló és érdemes művész részére,
páratlanul gazdag és sokszínű, a naivaszerepektől a legjelentősebb drámai hősnőkig terjedő, nagyívű színpadi,
illetve számos felejthetetlen alakítást magába foglaló mozifilmes pályája, valamint jelentős szinkronszínészi
tevékenysége elismeréseként
Nagy-Kálózy Eszter Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére,
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az erdélyi középkori és reneszánsz művészet, illetve a népi kő- és fafaragás hagyományait modern stílusokkal
ötvöző, számos jelentős köztéri alkotást magába foglaló, kimagasló művészi életműve elismeréseként
Péterfy László szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
a kortárs magyar irodalom legjelentősebb alkotásainak hiteles, a szerzői koncepciót híven tükröző színpadra állítása
mellett a hazai drámairodalom történetének kutatása és publikálása terén is rendkívüli munkája elismeréseként
Radnóti Zsuzsa Jászai Mari-díjas dramaturg, szakíró, érdemes művész részére,
a magyar cirkuszművészet hagyományainak továbbélését és nemzetközi rangra emelését szolgáló, kimagasló
színvonalú artistaművészi pályája, illetve világszerte sikeres produkciók sorát felvonultató társulatvezetői munkája
elismeréseként
Richter József Jászai Mari-díjas artista, cirkuszművész, érdemes művész részére,
a világ legrangosabb operaszínpadain és koncertpódiumain egyaránt rendkívül sikeres, az operairodalom szinte
minden fontos drámai szoprán szerepét felvonultató művészi pályája, valamint a fiatal tehetségek felfedezése és
nevelése iránti elkötelezettsége elismeréseként
Sass Sylvia Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar
Állami Operaház volt magánénekese részére,
eredeti látásmódját és kivételes jellemábrázoló képességét a tragikomikus és groteszk műfaj mestereként zseniális
alakításokban kamatoztató, sokoldalú színházi és filmes pályája, valamint hangjával számos emblematikus filmes
karaktert feledhetetlenné tevő szinkronszínészi munkája elismeréseként
Tahi-Tóth László Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére
a Kossuth-díjat,
a geodézia területén végzett több mint négy évtizedes, kiemelkedően eredményes kutatómunkája, valamint
sokoldalú, nemzetközileg is elismert tudományszervezői és jelentős egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Ádám József geodéta, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének egyetemi tanára,
a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság elnöke, a Bajor Tudományos Akadémia Német
Geodéziai Bizottságának levelező tagja részére,
a reformáció korabeli hitvallási iratok és teológiai értekezések magyar fordításainak megújítása mellett az új
kiadások gondozását is magába foglaló, teológiatörténeti jelentőségű tudományos munkája, valamint értékes
oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának egyetemi tanára, a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Felügyelőbizottságának tagja részére,
a magyar kultúra és tudomány eredményeinek széles körű nemzetközi megismertetését szolgáló tudományos
pályája során elért, főként kombinatorikával és gráfelmélettel kapcsolatos, világviszonylatban is kimagasló kutatási
eredményei, valamint tudós nemzedékek sora számára meghatározó, nagy hatású oktatói munkája elismeréseként
dr. Bollobás Béla matematikus, Fellow of the Royal Society, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Lengyel
Tudományos Akadémia külső tagja, a University of Cambridge professzora és a University of Memphis címzetes
professzora részére,
magas színvonalon, lelkiismeretesen végzett sebészorvosi tevékenysége mellett az idegsebészeti betegségek
gyógyítása, az agyi térfogatszabályozás és agyödéma kutatásában elért kiemelkedő eredményei, valamint
a modellértékű pécsi idegsebészeti centrum és klinikai idegtudományi képalkotó konzorcium megalapítása és
vezetése során folytatott meghatározó és eredményes munkája elismeréseként
dr. Dóczi Tamás Péter orvos, idegsebész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kara Idegsebészeti Klinikájának egyetemi tanára, az MTA-PTE Klinikai Idegtudományi
Képalkotó Kutatócsoport vezetője részére,
a gravitációs hullámokat elsőként észlelő, és ezzel a csillagászat és az asztrofizika számára forradalmi felfedezést
tevő nemzetközi LIGO programban részt vevő egyetlen magyar kutatócsoport megalakítása és irányítása során
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végzett nagy hatású munkája, valamint a hazai asztrofizikai oktatás fejlődését szolgáló értékes tevékenysége
elismeréseként
dr. Frei Zsolt asztrofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Fizikai Intézete Atomfizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-ELTE
Lendület Asztrofizikai Kutatócsoportjának vezetője részére,
a világon leggyakrabban használt modern porcfelszínképző eljárássá vált autolog osteochondralis mozaikplasztika
kutatása, kifejlesztése és klinikai gyakorlatba történő bevezetése során végzett, kiemelkedő színvonalú tudományos
munkája elismeréseként
dr. Hangody László ortopéd sebész, traumatológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Kara Traumatológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az Uzsoki
utcai Kórház Ortopéd Traumatológiai Osztályának osztályvezető főorvosa részére,
a modern nyelvészeti, illetve tudományfilozófiai gondolkodás európai és hazai kialakításához való tevékeny
hozzájárulása, a nyelvtudomány és a nyelvészet tudományelméleti megalapozásában elért eredményei, valamint
jelentős oktatói, oktatásszervezői, folyóirat-szerkesztői és tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Kertész András Lajos nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kara Német Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanára, az Academia Europaea tagja részére,
a XIX. és XX. századi egyetemes és református művelődéstörténet területén kiemelkedő, főként az egyházak
és a társadalom kapcsolatával foglalkozó tudományos életműve, valamint a néprajztól az agrár- és
tudománytörténeten át a társadalom- és egyháztörténetig terjedő széles körű publikációs és szerkesztői
tevékenysége, továbbá iskolateremtő pedagógiai munkája elismeréseként
dr. Kósa László etnográfus, történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Művelődéstörténeti Tanszékének professor
emeritusa részére,
a magyar szociológia egyik legnagyobb hatású tudósaként végzett jelentős zeneszociológiai kutatásai mellett
újító szellemű, elsősorban a társadalmi fordulatok egyénre gyakorolt hatásával, illetve a traumatikus életszakaszok
megélésének témájával kapcsolatos nagy jelentőségű tudományos életműve elismeréseként
dr. Losonczi Ágnes, a szociológiai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi
Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója részére,
az algebrai geometria és a differenciáltopológia területén elért, nemzetközileg is számon tartott eredményeivel
a hazai tudományos palettáról korábban hiányzó fontos kutatási irány meghonosítását szolgáló, iskolateremtő
tevékenysége elismeréseként
dr. Némethi András matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézete Algebrai Geometria és Differenciáltopológia Osztályának vezetője, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézete Geometriai Tanszékének egyetemi tanára
részére,
az elméleti és evolúcióbiológia világszerte nagyra becsült kutatójaként az élet keletkezésével és a genetikai kód
eredetével kapcsolatos figyelemre méltó kutatásai mellett a nyelv eredetének és evolúciójának vizsgálata terén is
meghatározó tudományos eredményei elismeréseként
dr. Szathmáry Eörs biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Biológiai Intézete Növényrendszertani Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékének
egyetemi tanára, a németországi Parmenides Center for the Conceptual Foundations of Science igazgatója,
a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem vendégprofesszora, az Academia Europaea tagja részére,
a magyar zenetudományt egyedülálló módon gazdagító, kiváló zenetörténészi, kritikusi és oktatói pályája,
különösen Bartók Béla életműve, a XX. századi zene, illetve a magyar operatörténet kutatása terén kimagasló
tudományos tevékenysége, valamint Erkel Ferenc operáinak kritikai közreadásában végzett meghatározó munkája
elismeréseként
dr. Tallián Tibor Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézete és a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem professor emeritusa részére,
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a magyar és az egyetemes történelem, illetve az eszme-, művészet- és művelődéstörténet területén egyaránt
kimagasló tudományos és oktatói pályája, különösen Tisza István életművével kapcsolatos hiánypótló kutatásai és
publikációi, valamint széles körű történelmi ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként,
dr. Tőkéczki László történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete
Művelődéstörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére
a Széchenyi-díjat,
a hazai kvantumkémiai módszerek jelentős matematikai apparátust igénylő fejlesztésének hagyományára épülő,
iskolateremtő tudományos tevékenységük, illetve példaértékű együttműködésük keretében elért, nemzetközi
szinten is meghatározó jelentőségű kutatási eredményeik elismeréseként
dr. Császár Attila Géza kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára, az MTA-ELTE Komplex Kémiai
Rendszerek Kutatócsoportjának vezetője részére,
dr. Fogarasi Géza, a kémiai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai
Intézete Szervetlen Kémiai Tanszékének professor emeritusa részére,
dr. Szalay Péter vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
tudományos rektorhelyettese, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Fizikai
Kémiai Tanszékének egyetemi tanára részére
a Széchenyi-díjat megosztva
adományozom.
Budapest, 2017. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 3.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-2/01286-2/2017.
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A köztársasági elnök 106/2017. (III. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar vitorlázósportot egyedülálló teljesítményével és eredményeivel nemzetközi rangra emelő legendás
pályafutása, saját tervezésű és építésű versenyhajóival elért világraszóló sikerei elismeréseként
Fa Nándor hajótervező és -építő, óceáni szólóvitorlázó, a Fa Hajó Kft. tulajdonosa és vezetője részére,
több évtizedes rendkívül értékes, különösen a polgári jog területén kiemelkedő oktatói és tudományos pályája,
valamint elkötelezett állampolgári biztosi és alkotmánybírói szakmai munkája elismeréseként
dr. Lenkovics Barnabás, a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi és
Polgári Eljárásjogi Tanszékének egyetemi tanára, az Alkotmánybíróság volt elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND nagykeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 3.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01221-2/2017.

3688

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 6–9. szám

A köztársasági elnök 107/2017. (III. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar és nemzetközi neuroendokrinológia terén elért kimagasló tudományos eredményei, különösen
a köztiagy-agyalapi mirigy rendszer morfológiai és endokrinológiai vonatkozásainak feltárását célzó kutatásai,
valamint példaadó oktatói munkája elismeréseként
Halász Béla Széchenyi-díjas orvos, anatómus, neuroendokrinológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor
emeritusa részére,
a közjó szolgálatában több évtizeden át példaértékű elkötelezettséggel végzett munkája, valamint a hazai
egészségügyi képzést új szakok kidolgozásával segítő tevékenysége elismeréseként
dr. Jávor András, a Magyar Kormánytisztviselői Kar nyugalmazott elnöke, a Népjóléti Minisztérium és a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium volt közigazgatási államtitkára, a Népegészségügyi Programiroda volt igazgatója,
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem volt igazgatója részére,
közel hét évtizedes tudományos pályája során különösen a virológia területén kiemelkedő, nemzetközi szinten is
nagyra értékelt kutatási eredményei, valamint oktatói és aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
Nász István Széchenyi-díjas mikrobiológus, virológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Mikrobiológiai Intézetének professor emeritusa részére,
egyedülálló szakmai pályafutása során az első hazai versenyszabályozás megalkotójaként és a független
versenyhivatal életre hívójaként végzett meghatározó munkája, valamint a piaci szereplők jogkövető működését
segítő tanácsadói tevékenysége, továbbá több mint két évtizedes oktatói munkája elismeréseként
dr. Vissi Ferenc, a Gazdasági Versenyhivatal nyugalmazott első elnöke, az egykori Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem címzetes egyetemi docense részére a
MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
a magyar írók életművét az adott korszak történelmi és kulturális hátterével összefüggésben elemző írásai, valamint
a közszolgálatban több évtizeden át elkötelezetten végzett, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
dr. Gróh János Gáspár irodalom- és művelődéstörténész, kritikus, szerkesztő, a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi
Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója részére,
több művészeti és történelmi tárgyú, hiánypótló kötet és album megjelentetése, többek között a magyar festészet
történetének egyik legátfogóbb összefoglalását nyújtó könyv szerkesztése és kiadása mellett számos rendkívül
sikeres festészeti, fotó- és jótékonysági aukció megrendezése során végzett értékadó munkája elismeréseként
Kieselbach Tamás művészettörténész, a Kieselbach Galéria tulajdonosa és ügyvezetője részére,
a magyar pszichológiatudományt egyedülálló módon gazdagító, különösen a pedagógiai, illetve a munka- és
sportpszichológia területén meghatározó tudományos és publikációs életműve, valamint jelentős oktatói és közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Rókusfalvy Pál, a pszichológiai tudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár részére,
a rendszerváltást követően az egyházi intézmények újraindítása érdekében végzett kiemelkedő munkája, valamint
a hazai roma közösségek és a határon túli rászorulók körében kivételes elhivatottsággal végzett széles körű missziós
tevékenysége elismeréseként
dr. h.c. Szabó Dániel lelkipásztor, a Magyar Református Presbiteri Szövetség volt elnöke, a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet tiszteletbeli doktora részére,
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Magyarország nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú munkája
elismeréseként
dr. Varga-Koritár Pál, Magyarország volt mexikóvárosi és Buenos Aires-i nagykövete részére,
a kortárs keresztény filozófiai gondolkodás nemzetközileg is méltán nagyra becsült képviselőjeként végzett nagy
hatású tudományos és oktatói munkája, maradandó értéket képviselő életműve elismeréseként
Vető Miklós filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
díszdoktora, a melbourne-i Ausztrál Katolikus Egyetem tiszteletbeli professzora, a messinai Accademia Peloritana dei
Pericolanti levelező tagja, a párizsi Jean-Marie Lustiger Intézet és a Francia Katolikus Akadémia tagja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 3.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01222-2/2017.
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A köztársasági elnök 108/2017. (III. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar képzőművészetet kimagasló művészi életművével gazdagító pályája, valamint a hazai alkotók érdekében
végzett sokrétű művészeti közéleti és szervező tevékenysége elismeréseként
Aknay János Kossuth-díjas és Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének elnöke részére,
hosszú évtizedeken át tartó elkötelezett és lelkiismeretes, különös tekintettel az „1956–2016 – a Magyar Szabadság
Éve” programsorozat protokollfőnökeként végzett, kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Ambrus Jenő miniszteri főtanácsadó, korábbi miniszterelnöki protokollfőnök részére,
a székelyföldi felsőfokú oktatás megteremtéséhez a gazdaságtudományi képzés megszervezésével és fejlesztésével
hozzájáruló tevékenysége, valamint sokrétű oktatói munkája elismeréseként
dr. Bakacsi Gyula, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának kutatóprofesszora, a Budapesti
Corvinus Egyetem volt tanára, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Üzleti Tudományok Tanszékének volt
tanszékvezető professzora részére,
kimagasló, nagy sikerű táncművészi pályafutása, valamint a magyar kultúra értékeit bemutató szabadtéri előadások
és fesztiválok szervezésében végzett sokoldalú, értékteremtő munkája elismeréseként
Bán Teodóra balettművész, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Szabad Tér
Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője részére,
a magyar–francia oktatási, tudományos és kulturális kapcsolatok fejlesztése mellett a francia nyelvészeti képzés
színvonalának emelését is elkötelezetten szolgáló munkája, valamint nemzetközileg is elismert szótárszerkesztői
tevékenysége elismeréseként
dr. Bárdosi Vilmos, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Romanisztikai Intézetének
igazgatója, a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék egyetemi tanára részére,
közel négy évtizedes, példaértékű hivatástudattal végzett közjegyzői munkája, valamint aktív szakmai közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Bartha Béláné dr. Farkas Margit nyugalmazott közjegyző, a Szegedi Közjegyzői Kamara tiszteletbeli elnöke részére,
az Árpád-kortól a kora újkorig terjedő időszak jogtörténetével kapcsolatos kutatásai mellett a nagy magyar
jogtörténész generáció életművének ápolása terén is meghatározó tudományos tevékenysége, valamint több
évtizedes, iskolateremtő tanári pályája elismeréseként
dr. Béli Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető
egyetemi docense részére,
a kvantummechanikai és kvantumoptikai rendszerek viselkedésével kapcsolatos kimagasló kutatási eredményei,
valamint az elméleti fizika egyetemi oktatása, illetve a tudományos utánpótlás nevelése területén végzett, több mint
négy évtizedes, elhivatott munkája elismeréseként
dr. Benedict Mihály fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kara Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára, volt tanszékvezetője
részére,
a tanári hivatás iránti példaértékű elhivatottsággal végzett, a magyar tudományos élet számos jeles képviselőjét
kinevelő, több mint hét évtizedes, nagy hatású oktatói munkája, valamint jelentős kutatási eredményei
elismeréseként
dr. Dombi József kísérleti fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kara Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének címzetes egyetemi tanára
részére,
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egyedülálló drámai erővel megformált, feledhetetlen színházi, televíziós és filmes alakításokat magába foglaló
művészi pályafutása, valamint szerteágazó kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként
Eperjes Károly Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművész, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara
Színházi Intézetének egyetemi tanára részére,
az állatorvos-tudomány területén külföldön és hazánkban is elismert tudományos, illetve kutatásszervező munkája,
a hallgatók által is nagyra értékelt oktatói, valamint a hazai állatorvosképzés nemzetközi akkreditációját és
világszínvonalú működését elősegítő oktatásirányítási tevékenysége elismeréseként
dr. Farkas Róbert László állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Állatorvostudományi Egyetem
megbízott oktatási rektorhelyettese, a Parazitológiai és Állattani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára részére,
az egészségügyi rendszer reformjában végzett több évtizedes egészségpolitikai tevékenysége, valamint
a reumatológia területén folytatott jelentős szakmai és oktatói munkája elismeréseként
dr. Géher Pál, a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórháza Reumatológiai Centrumának centrumvezető
főorvosa, a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar III. sz.
Belgyógyászati Klinika, Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki csoport I. részlegének vezetője, egyetemi tanár
részére,
nemzetközileg is méltán elismert, elsősorban a rosszindulatú daganatos betegségekben a várható klinikai lefolyást
előre jelző új molekuláris markerek azonosítása területén elért nagy hatású kutatási eredményei elismeréseként
dr. Győrffy Balázs orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kara II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának tudományos tanácsadója részére,
a sportlövészetben elért eredményeivel Magyarország jó hírét öregbítő, kiemelkedően sikeres versenyzői és
szövetségi kapitányi pályafutása elismeréseként
dr. Hammerl László olimpiai bajnok sportlövő, a nemzet sportolója, a Magyar Sportlövők Szövetségének volt
alelnöke részére,
az operett és musical műfaját külföldön és hazánkban is nagy sikerrel népszerűsítő, emlékezetes alakításai, valamint
számos zenés színházi produkciót magába foglaló, eredményes színházszervezői munkája elismeréseként
Harsányi Frigyes Jászai Mari-díjas színművész, színházmenedzser részére,
a Kárpát-medencei magyarság keresztyén és nemzeti értékeinek megőrzését szolgáló életműve, a református
vallástörténeti irodalmat gazdagító publikációs, illetve meghatározó egyházi közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnoka részére,
kimagasló művészi pályája során főként klasszikus és neoklasszikus balettek lírai főszerepeiben nyújtott alakításai,
valamint értékes táncpedagógusi munkája elismeréseként
Kékesi Mária Liszt Ferenc-díjas táncművész, balettmester, érdemes és kiváló művész részére,
a nyelvészet számos területére kiterjedő tudományos pályája, valamint a magyar helyesírási szabályzat
korszerűsítésében és legújabb kiadásának megvalósításában végzett szakmai irányító munkája elismeréseként
dr. Keszler Borbála nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar
Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának volt elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszékének professor emeritája, a Magyar
Nyelvőr főszerkesztője részére,
számos nemzetközileg is jegyzett kiállítás megrendezése mellett a magyar művészettörténet-tudományt
a XX. századi képző- és iparművészet jeles hazai alkotóinak életművét bemutató publikációival gazdagító, kimagasló
szakmai pályája elismeréseként
Kratochwill Mimi Bánffy Miklós-díjas művészettörténész, a Műcsarnok egykori külügyi csoportvezetője, a Budapesti
Tavaszi Fesztivál és a Művészeti Alap volt tanácsadója részére,
a magyar sport nemzetközi és hazai hírnevének erősítését olimpikonok és katonasportolók felkészítésével szolgáló
több évtizedes, kiemelkedő edzői és vezetői pályafutása elismeréseként
Kunszt Gábor szakedző, sportvezető, a Budapesti Honvéd Sportegyesület volt ügyvezető elnöke, a Magyar Olimpiai
Bizottság volt elnökségi tagja részére,
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a keresztény társadalmi és kulturális értékek népszerűsítése mellett Magyarország sorskérdéseinek megvitatását
és az ezekkel kapcsolatos keresztény állásfoglalások széles körű megismertetését szolgáló kiemelkedő közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Lanczendorfer Erzsébet, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Győri Szervezetének tiszteletbeli elnöke részére,
az élelmiszer-tudomány területén elért nemzetközileg is elismert kutatási eredményei, valamint a hazai felsőfokú
képzés korszerűsítése mellett a határon túli magyar fiatalok tudományos előmenetelét is segítő munkája
elismeréseként
dr. Maráz Anna, a Szent István Egyetem Élelmiszer-tudományi Kar, Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszékének
professzor emeritája, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának volt egyetemi tanára
részére,
a monumentális köztéri szobrászat területén külföldön és hazánkban egyaránt sikeres és kiemelkedő művészi
pályája, a sport és a művészet kapcsolatát egyedi módon megjelenítő alkotásai elismeréseként
Mihály Gábor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész részére,
a gyulladásos ízületi megbetegedések molekuláris mechanizmusának megértését elősegítő, figyelemre méltó
tudományos eredményei, valamint az egyetem Elméleti Orvostudományi Központjának világszínvonalra emelése
érdekében végzett infrastrukturális fejlesztései elismeréseként
dr. Mócsai Attila orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi
Kara Élettani Intézetének egyetemi tanára, Gyulladásélettani Kutatócsoportjának vezetője részére,
hivatása iránti példás elkötelezettséggel végzett, különösen az egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati tudásának
elmélyítése és a pályakezdő orvosok szakmai ismereteinek bővítése terén kimagasló színvonalú oktatói, valamint
jelentős tudományos és gyógyító munkája elismeréseként
dr. Nagy Lajos orvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Alapellátási Intézetének egyetemi
tanára részére,
több évtizeden át magas színvonalon végzett gyógyító munkája, valamint kiemelkedő tudományos kutatási
eredményei és példaértékű szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Soltész Pál Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Belgyógyászati Klinikája
Angiológiai Tanszékének egyetemi tanára, a Terápiás Aferezis Bizottság elnöke, a Magyar Aferezis Társaság alelnöke
részére,
az atom- és molekulafizika területén elért eredményei, elsősorban az atomi és molekuláris ütközések alapvető
megértéséhez hozzájáruló jelentős kísérleti és elméleti kutatásai, valamint a nemzetközi és a hazai tudományos
életben egyaránt kiemelkedő tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Sulik Béla János fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézetének tudományos tanácsadója részére,
a társadalomföldrajzi kutatások területén elért kimagasló, számos területre kiterjedő eredményei, valamint a hazai
és külhoni magyar nyelvű tudományos utánpótlás-nevelés iránt elhivatott oktatói munkája elismeréseként
dr. Süli-Zakar István földrajztudós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Kar Földtudományi Intézete Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési
Tanszékének professor emeritusa, a Károly Róbert Főiskola Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézete
Turizmus és Területfejlesztési Tanszékének címzetes főiskolai tanára részére,
a nukleáris medicina területén végzett több évtizedes, a tudományterület fejlődését számos tankönyv és szakkönyv
megírása mellett nemzetközi szemináriumok megszervezésével is segítő, széles körű szakmai, oktatási és
oktatáspolitikai tevékenysége elismeréseként
dr. Szilvási István, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Nukleáris Medicina Osztályának osztályvezető
főorvosa, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Nukleáris Medicina Tanszékének nyugalmazott
egyetemi tanára részére,
a magyar táncművészetet stílus- és műfajteremtő művészi pályáján túl igényes táncszínházi előadások és fesztiválok
szervezésével is gazdagító munkája elismeréseként
Szögi Csaba Harangozó Gyula-díjas táncművész, táncpedagógus, koreográfus, a Közép-Európa Táncszínház
igazgatója részére,

3693

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 6–9. szám

több évtizedes kutatói és oktatói tevékenysége mellett a katolikus iskolák diákjai számára megrendezett Károly
Ireneusz Fizika Verseny tartalmi kidolgozása, a versenyfeladatok megalkotása és a pályamunkák kiértékelése során
nyújtott kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
dr. Tasnádi Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézete
Meteorológiai Tanszékének egyetemi tanára részére,
a magyar irodalomtudományt a kultúra és a társadalom aktuális kérdéseit elemző munkáival gazdagító életműve,
valamint a bölcsészettudomány és a tudományos utánpótlás-nevelés terén egyaránt értékes, magas szintű oktatói
és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
Thomka Beáta Széchenyi-díjas és József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Modern
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének tanára, az egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának
alapítója és vezetője részére,
a hazai rákkukatás területén elért tudományos eredményei, több évtizedes oktatói munkája, valamint a molekuláris
onkológiai kutatást számos magyar és angol nyelvű szakkönyv szerkesztésével segítő publikációs tevékenysége
elismeréseként
dr. Timár József, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. sz. Patológiai
Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának elnöke részére,
a város gazdasági és vállalkozói életének fellendítését elősegítő sokoldalú vezetői és támogatói tevékenysége
elismeréseként
Tóth István, a makói Váll-Ker Kft. igazgatója részére,
a magyar táncművészet fejlődését sokoldalúan és elhivatottan szolgáló pályája során a befogadó színház
koncepcióját megvalósító intézmény vezetőjeként elért eredményei, valamint a magyar amatőr táncos szakmához
tartozó pedagógusok képzése és érdekvédelme terén is meghatározó jelentőségű munkája elismeréseként
Török Jolán Harangozó Gyula-díjas és Bánffy Miklós-díjas táncművész, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének
alapító elnöke, a Nemzeti Táncszínház alapítója és volt igazgatója részére,
a régióban élő szegény sorsú és hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javítását szolgáló példaértékű,
áldozatos tevékenysége elismeréseként
dr. Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke, általános helynök, a Vác-Alsóvárosi Plébánia plébánosa,
az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója részére,
a magyar jogállamiság, a Történeti Alkotmány és az ártatlanul meghurcoltak érdekében végzett kitartó és
megalkuvásmentes munkája elismeréseként
dr. Zétényi Zsolt jogász, a Százak Tanácsának tagja, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Nemzeti
Jogvédő Szolgálat tagja és volt elnöke, a Nemzeti Társaskör tiszteletbeli elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje
polgári tagozata;
több mint három évtizedes rendőri pályája során elért eredményei, példamutató szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Bolcsik Zoltán rendőr vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója, rendőrségi főtanácsos részére,
több mint három évtizedes rendőri pályája során elért eredményei, magas színvonalú szakmai és vezetői
tevékenysége elismeréseként
Hajdu János rendőr vezérőrnagy, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója részére,
a Belügyminisztérium, a rendőrség és a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több évtizedes
példamutató szolgálata, valamint a hazai vasúti közlekedés biztonságos működtetését szolgáló kiemelkedő szakmai
és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Kökényesi Antal nyugállományú büntetés-végrehajtási altábornagy, a Magyar Államvasutak Zrt. biztonsági
főigazgatója, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának volt országos parancsnoka, az Országos
Rendőr-főkapitányság volt főkapitány-helyettese és bűnügyi főigazgatója részére,
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a térség közbiztonságának és közrendjének megőrzése érdekében több évtizede végzett eredményes szakmai és
vezetői munkája, valamint az árvízi védekezések és a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása
során tanúsított példaértékű helytállása elismeréseként
dr. Lukács János rendőr dandártábornok, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitánya,
rendőrségi főtanácsos részére a
MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 3.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01223-2/2017.
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A köztársasági elnök 109/2017. (III. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a hazai építészet területén végzett sikeres tervezői, valamint az építészképzés fejlődését szolgáló, magas színvonalú,
iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként
dr. Bachmann Bálint, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának dékánja, egyetemi tanár részére,
a magyar könyvkultúra és az olvasás népszerűsítése iránt elhivatott szakmai tevékenysége elismeréseként
Bakó Annamária, a Litea Könyvesbolt és Teázó vezetője részére,
a magyar ütőhangszeres kamarazene lehetőségeit és repertoárját magas szintre emelő, szerteágazó művészi és
hangszerkészítő mesteri munkája, valamint nagy hatású zenepedagógusi életműve elismeréseként
Balázs Oszkár előadóművész, zeneszerző, zenetanár, hangszerkészítő, a Budapesti Ütőegyüttes alapítója és
művészeti vezetője részére,
a város és a térség egyházi, kulturális és sportéletének fejlesztését szolgáló, sokrétű és önzetlen támogató
tevékenysége elismeréseként
Bánfi Péter János, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség világi vezetője, felügyelője, a Dominó Trans Kft.
alapítója és nyugalmazott ügyvezetője részére,
a country stílus legmeghatározóbb magyar együttesének tagjaként a könnyűzenét évtizedek óta gazdagító
előadóművészete, nemzetközi és hazai sikerei elismeréseként
Barna Zoltán előadóművész, a Bojtorján együttes dobosa részére,
a szociolingvisztika jeles kutatójaként végzett, főként a két- és többnyelvű közösségek szabad nyelvhasználatára
és a veszélyeztetett nyelvek megmentésére irányuló nemzetközileg is elismert tudományos munkája, valamint
a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő emberek nyelvhasználatának kutatása területén elért eredményei
elismeréseként
dr. Bartha Csilla nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos tanácsadója,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai
Magyar Nyelvi Tanszékének habilitált egyetemi docense részére,
a mikroelektronikai eszközök technológiájának kutatása, valamint a mikrotechnológiai
kutatás-fejlesztés szervezése és irányítása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Battistig Gábor villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki
Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az Intézet Mikrotechnológiai Osztályának
vezetője részére,
közel négy évtizedes ügyészi pályája során példamutató hivatástudattal, kimagasló színvonalon végzett szakmai és
vezetői munkája elismeréseként
Bércziné dr. Molnár Judit, a Fővárosi Főügyészség osztályvezető ügyésze, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész
részére,
a magyar népi kultúra, főként a nyugat-dunántúli népművészet és a magyar parasztság XX. századi történetének
kutatása terén jelentős tudományos és pulikációs életműve, valamint kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Biró Friderika, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa és volt megbízott
főigazgató-helyettese részére,
határon innen és túl a magyar kultúra és gasztronómia kincseinek bemutatását és népszerűsítését szolgáló
értékközvetítő tevékenysége elismeréseként
Borbás Mária televíziós szerkesztő-műsorvezető részére,
a country stílus legmeghatározóbb magyar együttesének tagjaként a könnyűzenét évtizedek óta gazdagító
előadóművészete, nemzetközi és hazai sikerei elismeréseként
Buchwarth László előadóművész, a Bojtorján együttes gitárosa részére,
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közel négy évtizedes oktatói, illetve eredményes iskolavezetői munkája, valamint a hazai szakképzési rendszer
megújítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Budai Ferenc, a törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
igazgatója részére,
számos jogszabály kodifikációját magába foglaló jogászi és a régióban meghatározó szakmai közéleti tevékenysége,
valamint a magyar–szlovák együttműködést egy jogi szakszótár megírásával segítő munkája elismeréseként
dr. Cserba Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Jogász Egylet elnökségének
tagja részére,
a környezetvédelem területén folytatott több évtizedes, elsősorban az európai uniós forrásból megvalósuló
szennyvíztisztítási és ivóvízminőség-javítási projektek megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai
tevékenysége elismeréseként
Diósi András nyugalmazott vízépítő mérnök részére,
Magyarország és az Apostoli Szentszék diplomáciai kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Dobos András, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye papja, a Magyarországi Apostoli Nunciatúra volt
másodtitkára részére,
a hiteles magyar tájékoztatáspolitika megerősítése érdekében, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet
létrehozásában és működtetésében végzett munkája, továbbá az egyesület ügyvivőjeként elért eredményei
elismeréseként
dr. Dobos László, a VERITAS Történetkutató Intézet nyugalmazott főigazgató-helyettese, a Jászok Egyesületének
ügyvivője részére,
a magyar nemzeti kultúra értékeinek közvetítését sikerrel szolgáló több évtizedes televíziós pályafutása és
közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, az MTVA volt tartalom-előállítási
vezérigazgató-helyettese részére,
nemzetközi és hazai szinten is nagyra becsült művészi és zenepedagógusi munkája elismeréseként
Dráfi Kálmán Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus
Hangszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
az ökumenikus egységet szolgáló közösségépítő tevékenysége, valamint hazánk keresztény értékeinek
megerősítése érdekében végzett lelkészi munkája elismeréseként
dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára részére,
négy és fél évtizedes művészi pályája, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc során a Magyar Rádió
munkatársaként tanúsított példaadó helytállása, illetve a forradalom emlékének ápolását szolgáló tevékenysége
elismeréseként
Fodor Artur kürtművész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának volt tagja részére,
a magyar játékkereskedelem folyamatos fejlesztése és a hazai gyártók piacképességének fenntartása érdekében
végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Gyaraki József, a REGIO Játékkereskedelmi Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője részére,
a kortárs magyar irodalmat gazdagító költői és prózaírói pályája elismeréseként
Győri László József Attila-díjas költő, prózaíró, bibliográfus részére,
az igazságszolgáltatási informatika kialakítása, valamint az ügyészségi számítástechnikai rendszerek fejlesztése és
megbízható üzemeltetése terén végzett magas színvonalú és eredményes munkája elismeréseként
Hornung Judit Anna, a Legfőbb Ügyészség csoportvezetője részére,
a magyar felsőoktatás palettáján egyedülálló intézmény létesítése és sikeres működtetése érdekében végzett
elkötelezett munkája elismeréseként
dr. Horváth József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára részére,
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a reneszánsz és a kortárs kóruszene népszerűsítését szolgáló példaértékű munkája, valamint az európai hírű hazai
karvezetőképzésért folytatott kimagasló tevékenysége elismeréseként
Jobbágy Valér Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a Szekszárdi Madrigálkórus,
a Schola Cantorum Sopianensis és a Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusának vezetője részére,
több évtizedes kutatói és oktatói tevékenysége mellett a katolikus iskolák diákjai számára megrendezett Károly
Ireneusz Fizika Verseny kapcsán végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Juhász András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Anyagfizikai
Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense részére,
a magyar cipőgyártás innovatív fejlesztése mellett a helyi gazdasági élet élénkítését is szolgáló, sikeres
vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként
Juhász János, a csengeri Szamos Cipőipari Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a vízügyi ágazatban végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája és példamutató vezetői
tevékenysége elismeréseként
Kabay Sándor, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatója részére,
sikeres intézményvezetői tevékenysége mellett a nemzeti értékek gyűjtése, illetve népszerűsítése iránti kivételes
elhivatottsággal és szakmai felkészültséggel végzett munkája elismeréseként
dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója, a Hungarikum Bizottság Kulturális Örökség Szakbizottságának
elnöke részére,
a country stílus legmeghatározóbb magyar együttesének tagjaként a könnyűzenét évtizedek óta gazdagító
előadóművészete, nemzetközi és hazai sikerei elismeréseként
Kemény Győző muzsikus, producer, a Bojtorján együttes alapítója részére,
a családjog egyik legelismertebb hazai szakértőjeként végzett tudományos és oktatói munkája, valamint a polgári
perrendtartásról szóló törvény kodifikációja során a családjogi perek szabályainak kidolgozása terén végzett értékes
tevékenysége elismeréseként
dr. Kőrös András, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának címzetes egyetemi docense, a Nemzetközi Családjogi Társaság tagja részére,
az operairodalom leghíresebb lírai mezzoszoprán szerepeiben nyújtott alakításai, a világ számos rangos
hangversenytermében sikereket arató énekművészete elismeréseként
Létay Kiss Gabriella operaénekes részére,
a vízügyi ágazat területén, különösen a Közép-Tisza-vidék vízgazdálkodása és a vizek kártételeinek
megakadályozása érdekében végzett három évtizedes, kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, a Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi
Szervezetének vezetője részére,
a történelmi jelentőségű diósgyőri vár rekonstrukcióját előkészítő történeti és régészeti kutatások során nyújtott
értékes munkája elismeréseként
dr. Lovász Emese régész, a Magyar Régész Szövetség alapító tagja részére,
több évtizedes alkotói pályája, valamint a magyar kulturális örökség megőrzését szolgáló művészi munkája
elismeréseként
Magyar Éva ötvösművész, restaurátor részére,
a kárpátaljai magyarság megmaradása, anyanyelvének és kultúrájának megőrzése, valamint hitéletének gazdagítása
érdekében végzett odaadó lelkészi szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Magyar Gergely ferences szerzetes, a Nagyszőlősi Ferences Rendház házfőnöke, nagyszőlősi plébános részére,
az agrárgazdaság területén végzett több évtizedes munkája, valamint a vállalat nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű fejlődését elősegítő eredményes cégvezetői tevékenysége elismeréseként
Magyar József, a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. elnöke részére,
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világszerte nagyra becsült tudományos eredményei és oktatói tevékenysége, valamint a pécsi Onkoterápiás Intézet
felújítását és korszerű működtetését elősegítő, fáradhatatlan intézményvezetői munkája elismeréseként
dr. Mangel László Csaba orvos, a Magyar Onkológusok Társaságának elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvosi Kara és Klinikai Központja Onkoterápiás Intézetének igazgatója, egyetemi docense részére,
Magyarország gazdasági életében meghatározó jelentőségű, a hazai élelmiszeripar folyamatos fejlődését szolgáló
vállalatvezetői munkája elismeréseként
Molitórisz Károly, az Univer-Product Zrt. vezérigazgatója részére,
a magyar zenei kultúra ápolása, valamint a hungarikumnak számító tárogató hangszer hazai és nemzetközi
megismertetése iránt elhivatott tevékenysége elismeréseként
Nagy Csaba tárogatóművész, a Rákóczi Tárogató Egyesület alapító elnöke részére,
az ember és a természet harmonikus viszonyán alapuló magyar vadászati kultúra nemes hagyományainak ápolását
és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Oláh Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke részére,
a hazai vízügyi ágazatban, különösen az árvízvédelem, a folyam- és tószabályozás, valamint a vízépítési műtárgyak
rekonstrukciója területén végzett magas szintű szakmai munkája elismeréseként
Papanek László, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának vezetője
részére,
Karácsony Sándor életművének ápolása és szellemiségének továbbadása, valamint a népfőiskolai mozgalom
újjászervezése terén végzett elhivatott munkája elismeréseként
Péter Imre, a Karácsony Sándor Művelődési Társaság elnöke, a Földesi Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület egyik
alapítója részére,
széles körű európai kapcsolatain keresztül Magyarország népszerűsítését szolgáló tevékenysége, valamint a fiatalok
nevelése és a közösségépítés terén egyaránt értékes munkája elismeréseként
dr. Philipp Ernst Gudenus, a belvárosi Szent Anna Templom templomigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Kánonjogi Posztgraduális Intézetének egyetemi docense részére,
a country stílus legmeghatározóbb magyar együttesének tagjaként a könnyűzenét évtizedek óta gazdagító
előadóművészete, nemzetközi és hazai sikerei elismeréseként
Pomázi Zoltán zeneszerző, dalszövegíró, a Bojtorján együttes énekes-gitárosa részére,
a kiskunsági tanyasi emberek lelki életének gazdagítása mellett a helyiek szociális és kulturális életét is fellendítő,
odaadó szolgálata elismeréseként
Sági Lajos, a Kiskunmajsa-Kígyóspusztai Lelkészség nyugalmazott plébánosa, a Hit és Kultúra Alapítvány alapítója
részére,
a magyar jogászképzés fejlődését szolgáló több mint két évtizedes oktatói, valamint nemzetközi és hazai szinten is
elismert tudományos kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Sándor István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Római Jogi és Összehasonlító
Jogtörténeti Tanszékének habilitált egyetemi docense részére,
a műszaki kutatás-fejlesztés és megvalósítás területén, elsősorban a járműelektronikai és mechatronikai
járműautomatikai rendszerek fejlesztésében és gyártásában kiemelkedő, ugyanakkor a vállalati és egyetemi tudás
ipari hasznosítására is nagy hangsúlyt fektető, magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Simonyi Sándor, a TRIGON Electronica Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, a Miskolci Egyetem Gépés Terméktervezési Intézetének címzetes docense részére,
több évtizedes, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos pályája során főként a deklaratív, azon belül a logikai
programozás területén elért figyelemre méltó kutatási eredményei, valamint nagy hatású, iskolateremtő oktatói
munkája elismeréseként
dr. Szeredi Péter állami díjas matematikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és
Informatikai Kara Számítástudományi és Információelméleti Tanszékének címzetes egyetemi tanára részére,

3699

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 6–9. szám

a II. világháború után, illetve az 1956-os szabadságharcot követő megtorlások idején rendfokozatuktól politikai
okokból megfosztott katonatisztek erkölcsi rehabilitációja érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Szőke László, a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának volt elnöke részére,
a település gazdasági fejlődését segítő sikeres vállalkozói, valamint a határon túli magyarság érdekében végzett
támogató tevékenysége elismeréseként
Takács Zoltán, a mezőtúri TAKÖV Transz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a település- és társadalomföldrajz területén végzett sokrétű, nemzetközi szinten is nagyra becsült tudományos
kutatómunkája, valamint aktív szakmai közéleti és szakértői tevékenysége elismeréseként
dr. Timár Judit földrajztudós, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
Szentkuthy Miklós irodalmi hagyatékának gondozása terén meghatározó munkája, valamint jelentős
irodalomtörténeti publikációs tevékenysége elismeréseként
Tompa Mária, a Szentkuthy Miklós Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,
a hazai közúthálózat fejlesztése és hídjaink megóvása érdekében végzett több évtizedes, értékes szakmai
tevékenysége, valamint oktatói munkája elismeréseként
dr. Tóth Ernő János nyugalmazott okleveles építőmérnök és szakmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem Út- és
Vasútépítési Tanszékének volt óraadó tanára részére,
a szerződési jog területén végzett kutatásai mellett az információs társadalommal összefüggő jogi kérdések, főként
az elektronikus kereskedelemmel és ügyintézéssel foglalkozó jogalkotási folyamatok, valamint ezen témakörök
egyetemi oktatásba való bevezetése terén meghatározó munkája elismeréseként
dr. Verebics János egyetemi docens, a Páneurópa Jogász Unió elnökhelyettese és Európai Magánjogi Szekciójának
vezetője, a Magyar Jogász Egylet Civilisztikai Szakosztályának elnöke részére,
a country stílus legmeghatározóbb magyar együttesének tagjaként a könnyűzenét évtizedek óta gazdagító
előadóművészete, nemzetközi és hazai sikerei elismeréseként
Vörös Andor előadóművész, zeneszerző, a Bojtorján együttes billentyűse részére,
a Rendtartomány megújítása, a budapesti kármelita templom és rendház renoválása, valamint a Marton Marcellemlékhely kialakítása érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
Vörös Imre András, a Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány tartományfőnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje
polgári tagozata;
a haza védelme, a nemzet biztonsága érdekében szakterületén végzett, kiemelkedően eredményes tevékenysége
elismeréseként
Börcsök András ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója részére,
három és fél évtizedes magas színvonalú szakmai és példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Farkas László rendőr dandártábornok, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata
Igazgatóságának igazgatója, rendőrségi főtanácsos részére,
több évtizedes rendőri szolgálatát követően a térség lakosságának biztonsága érdekében végzett eredményes
társadalmi munkája elismeréseként
dr. Fekecs Dénes nyugállományú rendőr ezredes, az Országos Polgárőr Szövetség gazdasági és pénzügyi
elnökhelyettese, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke részére,
a katasztrófavédelmi szervezet magas szintű feladatellátásához és a szervezet hatósági szakterületének fejlődéséhez
hozzájáruló két és fél évtizedes kiemelkedő szolgálatellátása, valamint kiváló vezetői-irányítói teljesítménye
elismeréseként
Huszár Tibor tűzoltó ezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, tűzoltósági
főtanácsos részére,
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több mint három évtizedes katonai szolgálata során a logisztika területén végzett példaértékű szakmai és vezetői
munkája elismeréseként
Schmidt Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai erők főnöke,
parancsnok-helyettes részére,
három évtizedes katonai szolgálata során a Magyar Honvédség érdekében nyújtott kiemelkedő teljesítménye
elismeréseként
dr. Sticz László ezredes, a Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökségének csoportfőnök-helyettese részére,
több mint három évtizedes katonai szolgálata, személyügyi területen végzett vezetői munkája, valamint a tömeges
bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével összefüggő feladatok ellátása során nyújtott kimagasló teljesítménye
elismeréseként
Szívos István ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának személyzeti főnöke részére,
három évtizedes, magas színvonalú szolgálatellátása, az Igazgatóság kiegyensúlyozott gazdálkodását és hatékony
működését biztosító, kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként
Tóbis Gábor Béla tűzoltó ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági
igazgatóhelyettese, tűzoltósági főtanácsos részére,
több mint három évtizedes katonai szolgálata során a Magyar Honvédség érdekében híradó szakterületen végzett,
kimagasló szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Vass Sándor dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökségének
csoportfőnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 3.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01224-2/2017.

3701

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 6–9. szám

A köztársasági elnök 110/2017. (III. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar népművészet és kórusmuzsika népszerűsítése iránt kivételesen elhivatott, több évtizedes pedagógusi és
kórusvezetői munkája elismeréseként
Adlovits Erzsébet kórusvezető, a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola nyugalmazott tanára részére,
a település lakói és a balatoni térség fejlesztése érdekében végzett példamutató és eredményes munkája
elismeréseként
Ambrus Tibor, Csopak község polgármestere részére,
az Operaház repertoárját magas színvonalú előadásokkal gazdagító, igényes művészi munkája elismeréseként
Anger Ferenc operarendező, a Magyar Állami Operaház művészeti igazgatója részére,
a magyar kultúrát több műfajban is gazdagító szépírói életműve elismeréseként
Antalfy István író, költő, szerkesztő, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Körének alapítója részére,
Miskolc város és a térség társadalmi, kulturális és sportéletében végzett több évtizedes aktív szervező és önzetlen
karitatív tevékenysége elismeréseként
dr. Bajáky Gábor, a Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. és a Miskolc Városi Szabadidőközpont
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, a Miskolci Lions Club alapítója és volt elnöke részére,
több évtizedes, magas szintű erdészeti szakmai munkája, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékének ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Beliczay István, a Kelebiai Erdészet nyugalmazott vezetője részére,
az elnyomó kommunista rendszer elleni bátor kiállása és a későbbi megtorlás idején tanúsított hősiessége
elismeréseként
Benyák Nándor nyugalmazott pedagógus, egykori Gulag-fogoly részére,
példás elhivatottsággal és szakértelemmel végzett több évtizedes tanári pályája, valamint a város kulturális életét
élénkítő aktív szervező tevékenysége elismeréseként
Bognár Istvánné, a Tatabányai Árpád Gimnázium nyugalmazott pedagógusa, a Tatai Református Gimnázium alapító
tanára részére,
a minőségi betegellátás iránti példaértékű elkötelezettséggel, magas szakmai színvonalon végzett közel négy
évtizedes szakmai munkája elismeréseként
dr. Borkó Rezső PhD, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Fül-orr-gégészeti és
Szájsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa részére,
a hatáskörébe tartozó települések érdekében több évtizeden át magas szakmai színvonalon végzett szakmai
munkája elismeréseként
Boróka László, Felsőpetény, Nőtincs és Ősagárd községek nyugalmazott körjegyzője részére,
a térség szakképzési intézményrendszerének reformja területén és a szakképzési centrumok működési kereteinek
kialakításában végzett eredményes munkája elismeréseként
dr. Büttnerné Bódi Ágnes, a Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója részére,
a szociális ellátás területén folytatott közel négy évtizedes pályája során az idős emberek gondozása iránt elhivatott,
magas színvonalú intézményvezetői munkája mellett a térségben élők életminőségének javítását is szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Csapó Pálné, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ és a Besenyszögi
Idősek Otthona nyugalmazott intézményvezetője részére,
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a kortárs magyar képzőművészetet gazdagító, kiemelkedően sokoldalú művészi pályája elismeréseként
Drozsnyik István képzőművész részére,
az új, hasznos növényfajták előállítása területén, különösen az őszi búza, repce és szója nemesítésében elért
kiemelkedő szakmai eredményei elismeréseként
Falusi János, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. növénynemesítője részére,
a település fejlődése érdekében végzett eredményes közéleti tevékenysége elismeréseként
Farkas Jánosné, Magyarcsanád község volt polgármestere részére,
az egészségügy területén végzett magas szintű, példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Fehér Ildikó, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központ Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének szakdolgozói
igazgatója és minőségirányítási megbízottja részére,
a magyar közoktatás színvonalának javítását szolgáló szakmapolitikai és oktatásszervezői tevékenysége, valamint
eredményes intézményvezetői munkája elismeréseként
dr. Fejér Lászlóné, a Budavári Általános Iskola intézményvezetője, a Budavári Önkormányzat Oktatási Bizottságának
volt elnöke részére,
a magyar labdarúgás színvonalának emelése érdekében végzett kiemelkedően eredményes sportszakmai munkája
elismeréseként
dr. Fekete János Barnabás, a Magyar Labdarúgó Szövetség Jogi Bizottságának tagja, a Bács-Kiskun megyei Labdarúgó
Szövetség és a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottságának volt elnöke részére,
több mint négy évtizedes lelkipásztori szolgálata, aktív közösségépítő és kulturális szervező tevékenysége
elismeréseként
Ferentzi Sándor Antal, a Szecsődi és Hollósi Református Társegyházközség nyugalmazott református lelkésze részére,
több évtizedes orvosi és településvezetői tevékenysége mellett a roma segéd-egészségőri program kidolgozásában
és megszervezésében végzett értékes munkája elismeréseként
dr. Fülep László, Hajdú-Bihar megyei háziorvosi szakfelügyelő főorvos, Konyár község volt polgármestere, a Magyar
Általános Orvosok Tudományos Egyesületének tiszteletbeli elnöke, az Országos Alapellátási Intézet volt roma
integrációs szakértője részére,
a község fejlesztése mellett építészeti, turisztikai és kulturális értékeinek megőrzését is szolgáló, példamutató
településvezetői munkája elismeréseként
dr. Hajasné Banos Márta, Kozárd község polgármestere részére,
példaértékű szakmai alázattal magas színvonalon végzett művészi munkája elismeréseként
Halász Péter karmester, a Magyar Állami Operaház volt főzeneigazgatója részére,
a latin nyelvű ókeresztény teológiai és tudományos irodalom területén végzett kiemelkedő tudományos, oktatói,
publikációs és fordítói tevékenysége elismeréseként
dr. Heidl György, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófia és Művészetelméleti Intézete
Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
a Könyvtár integrált informatikai rendszerének sikeres működtetése és folyamatos megújítása érdekében végzett
munkája, valamint a tudományos digitális információkhoz való szabad hozzáférést szervező nemzetközi és hazai
mozgalmakban való aktív és meghatározó részvétele elismeréseként
Holl András csillagász, informatikus, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának
informatikai főigazgató-helyettese részére,
több mint két étvizedes, eredményes településvezetői munkája elismeréseként
Horváth Lajos, Királyhegyes község polgármestere részére,
a kommunista diktatúra következtében gyermekként és fiatalemberként átélt megpróbáltatásokat követően
szülőföldjére hazatérve anyanyelvét és identitását felnőttként visszaszerző, példaadó emberi tartása elismeréseként
Horváth László, nyugalmazott olajipari szakmunkás, egykori Gulag-fogoly részére,
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az egészséges életmód hazai népszerűsítése és a magyar lakosság egészségének megőrzése érdekében végzett
sokrétű kommunikációs, valamint az intézményi gyógyító munka fejlesztését segítő karitatív tevékenysége
elismeréseként
Hubay Andrea, a Béres Gyógyszergyár Zrt. PR igazgatója részére,
a mechatronika és robottechnika, valamint a sorozatban gyártott termékek minőségirányítása és menedzsmentje
területén elért szakmai eredményei, valamint jelentős oktatói munkája elismeréseként
dr. Husi Géza, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának oktatási dékánhelyettese, a Villamosmérnöki és Mechatronikai
Tanszék tanszékvezető egyetemi docense részére,
a magyar történelem és kultúra értékeinek megóvása és népszerűsítése iránti elkötelezettsége, valamint
példaértékű civil szervező tevékenysége elismeréseként
Janek György, az „Amiért a harang szól – Nándorfehérvár 1456” című rendezvény társszervezője részére,
a bányászszakma értékeinek és hagyományainak megőrzését, illetve megismertetését odaadóan szolgáló szakmai
és társadalmi tevékenysége elismeréseként
Juhász András, a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány egyik alapítója és kuratóriumi tagja részére,
kimagasló művészi pályája, valamint a hazai zenei tehetséggondozás területén végzett, nemzetközileg is elismert
művésztanári munkája elismeréseként
Kapás Géza hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vonós Tanszékének egyetemi docense részére,
kimagasló színvonalú szakmai pályafutása, valamint a jövő építészgenerációinak képzésében végzett oktatói
tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss Gyula Ybl Miklós-díjas építész, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának kapcsolati
dékánhelyettese, az Építészmérnöki Intézet főiskolai tanára részére,
a minőségi épített környezet megvalósítása mellett a magyar városépítészeti kultúra megőrzését is szolgáló, számos
dél-alföldi település rendezési tervét magába foglaló, magas színvonalú munkája elismeréseként
Kiss Lajos építész, vezető tervező részére,
az igényes műsorszolgáltatás ügye iránt elkötelezett, több évtizede magas színvonalon végzett rádiós és televíziós
tevékenysége elismeréseként
Kovács Anita, a KarcFM Rádió szerkesztője és műsorvezetője részére,
a kortárs magyar táncművészetet érzékeny előadásmódú alakításaival és sikeres koreográfiáival gazdagító művészi
pályafutása elismeréseként
Krausz Aliz Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus részére,
a magyar népi fazekasság hagyományait modern keramikusművészeti technikákkal ötvöző, egyedi stílusú
alkotóművészete elismeréseként
Kun Éva Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész részére,
világszerte sikeres szólótáncosi pályája, valamint a fiatal művészek nevelését elhivatottan szolgáló táncpedagógusi
tevékenysége elismeréseként
dr. Macher Szilárd, Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, szakíró, a Magyar Táncművészeti Egyetem
Klasszikus Balett Tanszékének főiskolai tanára, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézetének
igazgatója részére,
a súlyos fogyatékkal élő emberek nevelése és tanítása érdekében végzett sokrétű kutatói, valamint a hazai
gyógypedagógus-képzés fejlődését szolgáló, elhivatott oktatói munkája elismeréseként
dr. Márkus Eszter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának oktatási ügyekért
felelős dékánhelyettese, főiskolai docens részére,
a gyógyszerészet és a lakossági gyógyszerellátás fejlesztése mellett a szakmában dolgozók képzése terén is
példaértékű tevékenysége elismeréseként
dr. Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének alapító elnöke részére,
a köztéri szobrászat és a kisplasztikák alkotása terén egyaránt jelentős művészi munkája elismeréseként
Monori Sebestyén szobrászművész részére,
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a kodályi örökségen nyugvó zenepedagógia nemzetközi és hazai rangjának emelése iránt elkötelezett, nagy hatású
oktatói és karvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Nemes László Norbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Intézetének igazgatója, egyetemi
tanár részére,
a magyar történettudomány vezető folyóiratának szerkesztőjeként a lap magas szakmai színvonalának
biztosítása mellett a digitális változat megteremtése és gondozása terén is meghatározó, több évtizedes munkája
elismeréseként
dr. Pál Lajos történész, a Magyar Történelmi Társulat „Századok” című folyóiratának felelős szerkesztője részére,
ötven éve töretlen művészi pályája során alkotott portréi, domborművei és kisplasztikái mellett a magyar
történelem és kultúra jeles személyiségeit ábrázoló szobrai, illetve nonfiguratív köztéri alkotásai elismeréseként
Pálfy Gusztáv szobrászművész részére,
a magyar televíziózás történetében egyedülállóan sikeres „Virtuózok” című műsor megálmodójaként a klasszikus
zene széles körű népszerűsítése mellett a komolyzenei pályára lépő fiatal tehetségek felfedezését is elősegítő
munkája elismeréseként
Peller Mariann, a Virtuosos International Zrt. vezérigazgatója részére,
a térség társadalmi, kulturális, egyházi és sportéletének élénkítése mellett a magyar–horvát együttműködés
előmozdítása terén is példaértékű munkája elismeréseként
Reiz Tamás, Potony község polgármestere, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke részére,
az erdőterület gondos művelése és bővítése érdekében több évtizede lelkiismeretesen végzett munkája
elismeréseként
Sashalmi Miklósné kaszói kerületvezető erdész részére,
a település fejlesztése mellett a helyi közösség társadalmi és kulturális életét is felvirágoztató, elhivatott munkája
elismeréseként
Sebestyén Zoltán Gyula, Kemenesmagasi község polgármestere, a Kemenesmagasi Általános Iskola volt igazgatója,
a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör vezetője, a Kemenesmagasi Evangélikus Egyházközség felügyelője
részére,
a végső stádiumú rákbetegséggel küzdők testi és lelki fájdalmának enyhítését, kivételesen elhivatott orvosi és
tudományos kutatói tevékenysége mellett, egy Magyarországon egyedülálló betegápolási rendszer kialakításával
szolgáló munkája elismeréseként
dr. Simkó Csaba, az Erzsébet Hospice Otthon osztályvezető főorvosa részére,
a növényfajták nemesítésében végzett több évtizedes, nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű
kutatásai, valamint tudományos tanácsadói tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Tibor, a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. tudományos tanácsadója részére,
a tartamos erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú erdőkezelés összehangolásában, valamint
a természetvédelmi elvárásoknak megfelelő körzeti erdőterv rendszer kialakításában végzett szakmai munkája
elismeréseként
Szalay Sándor nyugalmazott erdőmérnök és vállalatgazdasági szakmérnök részére,
Komárom-Esztergom megye több településén a helyi önkormányzatok működését segítő, sokrétű és magas
színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Szallerbeck Kornél Fendál, Esztergom Város Önkormányzata Pénzügyi Osztályának volt vezetője, a Kisbéri Többcélú
Kistérségi Társulás nyugalmazott gazdasági vezetője részére,
a nemzetgazdaság minőségi építőipari alapanyag-ellátásának biztosítása mellett a társadalmi felelősségvállalásra
és a környezettudatosságra is nagy hangsúlyt fektető, nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai és társadalmi
tevékenysége elismeréseként
Szarkándi János, a Duna–Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari
Szövetség elnöke, a „Duna–Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjprogram alapítója részére,

3705

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 6–9. szám

a hazai személyszállítási rendszer fejlesztését és racionális működtetését szolgáló, kiemelkedő színvonalú szakmai és
vezetői tevékenysége elismeréseként
Szarvasy István, a Körös Volán Zrt. volt általános vezérigazgató-helyettese és nyugalmazott partnerkapcsolati
igazgatója, a szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum volt igazgatója, a Budapesti Közlekedési Vállalat volt
vállalatszervezési osztályvezetője részére,
a hazai közúthálózat üzemeltetése, valamint a közúti közlekedés biztonsága érdekében végzett sokrétű szakmai és
vezetői tevékenysége elismeréseként
Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese részére,
az agrárszakoktatás és felnőttképzés területén több mint három évtizede magas színvonalon végzett pedagógusi
és intézményvezetői munkája, valamint a település fejlődését és társadalmi életének élénkítését is elősegítő
tevékenysége elismeréseként
Taskovics Péter, az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
főigazgatója részére,
a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradása, valamint anyanyelvének és kultúrájának megőrzése iránt kivételesen
elhivatott, példaértékű közéleti szerepvállalása és publikációs tevékenysége elismeréseként
Tóth István, Magyarország nyugalmazott beregszászi főkonzulja, a „Pro Minoritate” című kisebbségpolitikai folyóirat
alapító főszerkesztője részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított hősies helytállása, valamint emigrációja idején
a svédországi magyar gyerekek oktatása, majd hazatérését követően a szabadságharc emlékének ápolása
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Ung Ferenc 1956-os szabadságharcos részére,
a tanári pálya iránt kivételesen elhivatott, közel négy évtizedes pedagógusi, valamint az iskola folyamatos
fejlesztésére törekvő, példaértékű intézményvezetői munkája elismeréseként
Varga Tibor József, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója és tanára részére,
a színház előadásainak sikerét magas szintű szakmai tudásával és felkészültségével támogató, közel öt évtizedes
munkája elismeréseként
Wagner Károly hangtechnikus, a Madách Színház videotár-vezetője részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
több mint három évtizedes katonai szolgálata során nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként
Kiss Nándor alezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Légierő Hadműveleti és Kiképzési
Főnökségének kiemelt főtisztje részére,
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában példás elhivatottsággal végzett értékes szakmai és vezetői
tevékenysége elismeréseként
Szabó Zoltán büntetés-végrehajtási ezredes, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központjának igazgatója részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 3.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01225-2/2017.
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A köztársasági elnök 111/2017. (III. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
az autentikus népi és a kortárs inspirációjú előadásokban egyaránt emlékezetes alakításai, valamint színvonalas
tánckari asszisztensi munkája elismeréseként
Ágfalvi György Sándor táncművész, koreográfus, a Magyar Állami Népi Együttes férfi tánckari asszisztense,
a budapesti Liget Táncegyüttes művészeti vezetője részére,
az Operaház legsikeresebb előadásaiban nyújtott alakításai, példaértékű szakmai alázattal és magas szintű technikai
tudással végzett művészi munkája elismeréseként
Boros Ildikó Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Állami Operaház magántáncosa részére,
a vállalat informatikai innovációs és fejlesztési folyamatainak, illetve szabályozórendszereinek kialakítása,
bevezetése és alkalmazása területén végzett kimagasló szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Engel László Sándor, a Magyar Villamos Művek Informatika Zrt. fejlesztési igazgatója részére,
több évtizedes pályája során számos neves zenekar tagjaként folytatott sikeres előadóművészi munkája
elismeréseként
Gáspár Álmos zenész, a Duna Művészegyüttes és a Kormorán Együttes zenekari tagja részére,
lelkiismeretes pedagógusi munkája, valamint a tanulók sportolási lehetőségeinek megszervezése és az iskola új
sportcsarnokának megépítése érdekében tett erőfeszítései elismeréseként
Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Középiskola és Kollégium igazgatóhelyettese és tanára, a Jászkürt Diák Sportegyesület vezetője részére,
a településen élő szegény és beteg emberek megsegítését szolgáló, önzetlen munkája elismeréseként
Kepler Erzsébet, Tahitótfalu Község Önkormányzata Szociális Bizottságának tagja részére,
a mezőgazdasági ágazatok és az élelmiszeripari termékek költség- és jövedelemadatainak gyűjtése, elemzése és
publikálása terén végzett, több évtizedes munkája elismeréseként
Kertész Róbert, az Agrárgazdasági Kutató Intézet Ágazati Költség- és Jövedeleminformációs Osztályának vezetője
részére,
a község állategészségügyi ellátásának biztosítása érdekében végzett értékes szakmai munkája, valamint aktív
közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Keszthelyi Ferenc nyugalmazott állatorvos, Apc község volt alpolgármestere részére,
a szőlő- és egyéb gyümölcsfajták szaporítóanyag-minősítése, valamint a kertészeti termesztés biológiai alapjainak
fejlesztése területén végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként
dr. Korbuly János, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
Szőlő-Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályának volt vezetője részére,
a magyar népzene hagyományainak megőrzését, a népzenei gyökerekből táplálkozó hazai előadóművészek
támogatását, valamint a magyar zenei kultúra nemzetközi megismertetését a World Music Expo 2015-ös
magyarországi megszervezésével is szolgáló tevékenysége elismeréseként
Lelkes András, a HANGVETŐ Zenei Terjesztő Társulás Kft. ügyvezetője részére,
az együttes előadásait kiváló kar- és szólótáncosi munkája mellett énektudásával is színesítő művészi pályája
elismeréseként
Lévay Andrea táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tagja részére,
a magyar népzene hagyományainak megőrzését, a népzenei gyökerekből táplálkozó hazai előadóművészek
támogatását, valamint a magyar zenei kultúra nemzetközi megismertetését a World Music Expo 2015-ös
magyarországi megszervezésével is szolgáló tevékenysége elismeréseként
Liber Endre, a HANGVETŐ Zenei Terjesztő Társulás Kft. művészeti igazgatója részére,
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a magyar népi hagyományok megőrzése iránt elköltezett több évtizedes néptáncgyűjtői és -oktatói tevékenysége
elismeréseként
Palenik József, a Lajta Néptánc Együttes művészeti vezetője részére,
a magyar mozdulatművészet régi hagyományainak továbbéltetése iránt elkötelezett, odaadó művészi és tanári
munkája elismeréseként
Pálosi István mozdulatművész-táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Magyar Mozdulatművészeti Társulat
igazgatója, a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakgimnázium balettmestere és tanára részére,
a magyar táncművészetben kimagasló, több évtizedes művészi munkája elismeréseként
Pátkai Balázs Harangozó Gyula-díjas táncművész részére,
a magyar és roma népzene hagyományait ápoló és népszerűsítő muzsikusi tevékenysége elismeréseként
Sárközi András zenész, a Rajkó Művészegyüttes tagja részére,
a tervezőgrafika számos területére kiterjedő, sokoldalú és ígéretes alkotóművészi munkája elismeréseként
Takács Tamás Péter tervezőgrafikus részére,
a magyar bábszínházi hagyományokat elhivatottan ápoló, drámai és komikus figurákat egyaránt hitelesen
megjelenítő művészete elismeréseként
Tatai Zsolt, a Budapest Bábszínház bábszínésze részére,
a magyar és cigány hangszeres népzene külföldi és hazai népszerűsítését szolgáló, sikeres előadóművészi
pályafutása elismeréseként
Toldi József Attila zenész, a 100 Tagú Cigányzenekar szólamvezetője részére,
a nemzeti értékek gyűjtését és népszerűsítését szolgáló bizottság munkatársaként végzett lelkiismeretes munkája
elismeréseként
Tóthné Bobonka Magdolna, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal önkormányzati referense, a Hajdú-Bihar
Megyei Értéktár Bizottság referense részére,
az emlékhely megújítása és magas színvonalú működtetése érdekében végzett, a történelmi csata és a sírkert méltó
és hiteles bemutatását szolgáló munkája elismeréseként
Varga György, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely vezetője részére,
a magyar néptánchagyományok megőrzését, illetve nemzetközi és hazai népszerűsítését szolgáló példaértékű
munkája elismeréseként
Varga János, a soproni Ürmös néptáncegyüttes alapítója, a Maros Művészegyüttes koreográfusa, a Zalai
Táncegyesület művészeti vezetője és koreográfusa részére,
a Kárpát-medence néptánchagyományainak külföldi és hazai népszerűsítését szolgáló szólótáncosi tevékenysége
elismeréseként
Végh Tamás táncművész, a Duna Művészegyüttes szólistája részére,
a magyar népzene hagyományainak megőrzését, a népzenei gyökerekből táplálkozó hazai előadóművészek
támogatását, valamint a magyar zenei kultúra nemzetközi megismertetését a World Music Expo 2015-ös
magyarországi megszervezésével is szolgáló tevékenysége elismeréseként
Weyer Balázs, a HANGVETŐ Zenei Terjesztő Társulás Kft. programigazgatója részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása
elismeréseként
Bátor Ferenc alezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi Művelettámogató
Műszaki Zászlóaljának zászlóaljparancsnoka részére,
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a büntetés-végrehajtási szervezet állományában példás elhivatottsággal végzett szakmai és vezetői munkája
elismeréseként
Domin Ágnes büntetés-végrehajtási alezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közgazdasági
Főosztály Költségvetési Osztályának vezetője, büntetés-végrehajtási tanácsos részére,
közel két évtizede lelkiismeretesen végzett szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Horváth Attila büntetés-végrehajtási alezredes, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese, a Váci Fegyház
és Börtön volt parancsnokhelyettese, büntetés-végrehajtási tanácsos részére,
több mint két és fél évtizedes magas szintű szakmai és következetes vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Krausz Valentina címzetes büntetés-végrehajtási orvos alezredes, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézet II. számú Férfi Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztályának vezetője, büntetés-végrehajtási tanácsos részére,
a belügyi szervek különböző gazdasági területein közel két évtizede átlagon felüli színvonalon végzett munkája
elismeréseként
Lucza Tibor rendőr alezredes, a Belügyminisztérium Műszaki Főosztály Anyagi és Technikai Osztályának kiemelt
főreferense, rendőrségi tanácsos részére,
több mint másfél évtizedes példaértékű rendőri szolgálata, valamint a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos
feladatok ellátása során tanúsított helytállása elismeréseként
Takács Imre címzetes rendőr főtörzszászlós, a Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság,
Objektumvédelmi Főosztálya Objektumvédelmi Osztályának szolgálatparancsnoka részére,
a haza védelme, a nemzet biztonsága érdekében végzett eredményes tevékenysége elismeréseként
dr. Vida Csaba alezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat osztályvezetője részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;
Magyarország egyetlen hivatásos férfikórusában végzett magas színvonalú énekesi és szólamvezetői munkája
elismeréseként
Batki László, a Honvéd Férfikar tagja és bariton szólamának vezetője részére,
a magyar népdalok és nóták mellett operettklasszikusokat és könnyűzenei slágereket népszerűsítő előadóművészi
pályája elismeréseként
Dömsödi Farkas Bálint előadóművész részére,
Békés megye területfejlesztése, illetve gazdasági és turisztikai fejlődése érdekében végzett munkája, valamint
oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Glózik Klára Erzsébet, a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Szent István
Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar főiskolai docense részére,
az akrobatikus show tánc területén sikeres előadóművészi pályája, valamint koreográfusi és tánctanári munkája
elismeréseként
Huszár Ildikó táncpedagógus, koreográfus, a Grapevine Show Dance Club Közhasznú Egyesület elnöke és művészeti
vezetője részére,
sikeres és sokoldalú kar- és szólótáncosi munkája elismeréseként
Karé Árpád táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tagja részére,
kiemelkedő színészi és színházszervezői tevékenysége elismeréseként
Kis Domonkos Márk színművész, a Váci Dunakanyar Színház ügyvezető igazgatója részére,
nagyfokú szakmai elhivatottsággal végzett kiváló karaktertáncosi munkája elismeréseként
Lukács Ádám táncművész, a Miskolci Balett alapító tagja és magántáncosa részére,
a társulat mindennapi működését segítő magas szintű adminisztratív és szervező tevékenysége elismeréseként
Nyitrai Tímea, a Kortárs Balettért Alapítvány irodavezetője, a Szegedi Kortárs Balett művészeti titkára részére,
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a hazai hatósági nukleáris létesítmények biztonságos működtetése érdekében végzett magas szintű szakmai
tevékenysége elismeréseként
Pázmándi Zoltán József, az Országos Atomenergia Hivatal nyugalmazott szakmai főtanácsadója részére,
számos táncszínházi előadás látványvilágát meghatározó, magas színvonalú munkája elismeréseként
ifj. Stadler Ferenc, a Szegedi Kortárs Balett világítástervezője részére,
a magyar népi kultúra és tánchagyományok továbbéltetését elhivatottan szolgáló értékőrző munkája
elismeréseként
Stonawskiné Busi Ildikó, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola táncpedagógusa, a Vadvirág
Gyermek Néptáncegyüttes és a Szandaszőlős Táncegyüttes szakmai vezetője részére,
a hazai atlétika sikereihez számos magyar bajnok és válogatott versenyző kinevelésével hozzájáruló, eredményes
edzői munkája elismeréseként
Szabó Imre, a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club SE vezető edzője részére,
a néptánc és a kortárs tánc területén határon innen és túl egyaránt sikeres előadóművészi munkája elismeréseként
Tókos Attila táncművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szólistája részére,
a hazai ejtőernyőssport fejlesztése és utánpótlás-nevelése érdekében, valamint a sportág szervezeti kereteinek
kialakítása terén végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként
Tóth János, a Magyar Ejtőernyős Szövetség főtitkára részére,
számos táncszínházi előadás látványvilágát meghatározó, színvonalas munkája elismeréseként
Vajda Máté, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. Világosító Tárának vezetőhelyettese részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a haza védelme, a nemzet biztonsága érdekében végzett, kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréseként
Ali Attila alezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat osztályvezetője részére,
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított helytállása
elismeréseként
Budai János Attila alezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnök-helyettese részére,
közel két évtizedes szolgálatellátása, számos jelentős káreset felszámolásában, valamint az árvízi védekezési
munkálatok során tanúsított példaértékű helytállása elismeréseként
Herbszt Tamás címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának beosztott tűzoltója
részére,
a haza védelme, a nemzet biztonsága érdekében végzett, kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréseként
Pánczél Krisztián alezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat osztályvezetője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 3.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01226-2/2017.
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A köztársasági elnök 112/2017. (III. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–kazah kapcsolatokat új szintre emelő, a két ország közötti stratégiai együttműködés kiépítése, illetve
a hagyományos rokoni és baráti viszony megerősítése terén is meghatározó tevékenysége elismeréseként
Karim Kazsimkanovics Maszimov, a Kazah Köztársaság volt miniszterelnöke, a Kazah Köztársaság Nemzetbiztonsági
Bizottságának elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND nagykeresztje
polgári tagozata;
Magyarország sikeres európai uniós integrációját és érdekeinek érvényesítését támogató tevékenysége, valamint
a hazánk határain kívül élő magyar közösségek nyelvi és kulturális azonosságának megőrzése iránti elkötelezettsége
elismeréseként
Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
a magyar nyelv oktatása és a magyar kultúra megismertetése iránt elkötelezett, valamint a magyar–lengyel
egyházi kapcsolatok erősítését szolgáló, különösen Esterházy János boldoggá avatása kapcsán végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként
Andrzej Dzięga, a Szczecin-kamieńi Egyházmegye érseke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának
díszdoktora részére,
a magyar–finn kapcsolatok elmélyítése és fejlesztése mellett hazánk jó hírének megőrzését is elkötelezetten
szolgáló értékes diplomáciai tevékenysége elismeréseként
Eero Heinäluoma, a finn parlament volt elnöke, a finn Szociáldemokrata Párt parlamenti képviselője, a finn parlament
Finn–Magyar Baráti Tagozatának elnöke részére,
az egyetemes zene- és filmművészetet egyaránt gazdagító, hazánkban is évtizedek óta töretlen népszerűségnek
örvendő alkotóművészete, valamint a magyar zenekultúra fejlődését és nemzetközi ismertségének növelését
elősegítő tevékenysége elismeréseként
Ennio Morricone, kétszeres Oscar-díjas, Grammy-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas zeneszerző, karmester részére,
a magyar–finn politikai és társadalmi kapcsolatok erősítését szolgáló, kivételesen elkötelezett tevékenysége
elismeréseként
Maria Lohela, a finn parlament elnöke részére,
a magyarországi török emlékhelyek felújítása, valamint a két ország kulturális kapcsolatainak elmélyítése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Serdar Çam, a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 3.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01227-2/2017.
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A köztársasági elnök 113/2017. (III. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar öttusasportban kimagaslóan eredményes versenyzői pályafutása, valamint az 1956-os forradalom és
szabadságharc idején tiltakozását a szovjet versenyzőkkel való kézfogás megtagadásával kifejező bátor kiállása,
továbbá a megtorlást is méltósággal viselő, példaadó emberi tartása elismeréseként
Benedek Gábor olimpiai bajnok és kétszeres világbajnok öttusázó részére,
a magyar kultúra és turizmus népszerűsítése iránti elhivatottsága, valamint a magyar–lengyel társadalmi
kapcsolatok elmélyítését szolgáló, kiváló közösségszervező és kultúraközvetítő tevékenysége elismeréseként
Ewa Peplińska-Chałaj, a łódźi Lengyel–Magyar Baráti Társaság alapítója és elnöke részére,
a magyar–német, illetve a magyar–szász kapcsolatok fejlesztését szolgáló, valamint Magyarország jó hírét erősítő
példaértékű tevékenysége elismeréseként
dr. Matthias Rößler, a Szász Tartományi Parlament elnöke, a Kereszténydemokrata Unió tartományi képviselője
részére,
a partiumi magyar közösség hitének és kultúrájának megőrzése iránt elhivatott, odaadó lelkipásztori szolgálata,
valamint jelentős oktatói és aktív társadalmi tevékenysége elismeréseként
Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora, egyetemi tanára, a Nagyvárad-Rét Református Egyházközség
református lelkipásztora, a Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke részére,
a kanadai magyarság összefogását értékes közéleti tevékenysége mellett az edmontoni közösség lelki életének
gazdagításával is szolgáló, példaértékű életútja, valamint több száz teológiai és valláselméleti munkát magába
foglaló publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Pungur József, az edmontoni Kálvin Magyar Református Egyház lelkésze, a Kanadai Magyarok Országos
Szövetségének sajtókapcsolatokért felelős alelnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje
polgári tagozata;
a Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése terén és a magyar
tudományosság elismertetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Albert Lourde, az alexandriai Senghor Egyetem leköszönő rektora részére,
a magyar borászati hagyományok megőrzése és az erdélyi borok nemzetközi elismertetése érdekében végzett
kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
dr. Balla Géza, a Wine Princess Kft. ügyvezető igazgatója, a Határon Túli Magyar Borászok Egyesületének elnöke és
alapító tagja, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Kertészmérnöki Tanszékének
egyetemi adjunktusa részére,
a Kárpát-medencében élő magyarság összefogását a Bukaresti Magyar Élet című folyóirat, illetve számos
matematikai tárgyú szaklap szerkesztésével és verseny megszervezésével szolgáló, példaértékű tevékenysége
elismeréseként
dr. Bencze Mihály, a bukaresti Ady Endre Líceum igazgatója, a Wildt József Tudományos Társaság elnöke,
a Nemzetközi Magyar Matematika Verseny alapítója részére,
a magyar keresztény szépirodalmat gazdagító kiemelkedő színvonalú lírai és prózai alkotásai, valamint kulturális
értékeink vajdasági népszerűsítése és a bánáti magyar szórványközösségek lelkigondozása érdekében végzett
lelkiismeretes szolgálata elismeréseként
Bogdán József, a fehértemplomi Szent Anna, a Boldogságos Szűz Édesanyja Római Katolikus Plébánia plébánosa,
a Szeged-Csanádi Székeskáptalan tiszteletbeli kanonokja részére,
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a romániai forradalom után újrainduló kolozsvári kulturális élet fellendítését sokrétű irodalmi, irodalomtörténészi
és szerkesztői munkája mellett a fiatal erdélyi alkotók felfedezésével és pályájának egyengetésével is szolgáló
tevékenysége elismeréseként
dr. Bréda Ferenc esszéíró, költő, irodalomkritikus, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió
Karának volt egyetemi adjunktusa, a kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör alapító tagja részére,
a magyar–német politikai és társadalmi kapcsolatok fejlesztését, valamint Magyarország jó hírének nemzetközi
erősítését kivételesen elkötelezetten szolgáló tevékenysége elismeréseként
Eva-Maria Greve, Magyarország hamburgi és schleswig-holsteini tiszteletbeli konzulja részére,
az erdélyi magyarság nemzeti identitásának megőrzését szolgáló példaértékű művészi pályája elismeréseként
Fülöp József Zoltán, Jászai Mari-díjas színművész, a csíkszeredai Csíki Játékszín alapító tagja részére,
a magyar irodalom klasszikusainak bolgár nyelvre történő hiteles művészi tolmácsolása terén elsőrangú, több
évtizedes munkája elismeréseként
Gencso Hrisztozov író, műfordító részére,
a magyar kultúra bajorországi megismertetése és népszerűsítése, valamint a magyar–bajor baráti kapcsolatok
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Grassinger Maia, a Müncheni Művészetek Háza elnöke részére,
a magyar tánc- és balettművészet hagyományainak továbbadását és görögországi megismertetését elhivatottan
szolgáló művészi munkája elismeréseként
Gregus Zoltán balettművész, a Choroproodos Balettiskola tulajdonosa, vezető tanára részére,
a magyar kultúra lengyelországi népszerűsítése, valamint a két nemzet közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Henryk Urjasz, a łódźi Lengyel–Magyar Baráti Társaság tagja részére,
a Magyarország és Észak-Rajna–Vesztfália között fennálló kulturális, tudományos, illetve gazdasági kapcsolatok
fejlesztése mellett hazánk gazdasági és külpolitikai törekvéseinek németországi megismertetését is támogató, több
évtizedes munkája elismeréseként
Hubert Schulte-Kemper, Magyarország esseni tiszteletbeli konzulja részére,
az európai uniós jog és a nemzetközi kapcsolatok terén végzett munkája elismeréseként
dr. Jaap Willem De Zwaan, a Rotterdami Erasmus Egyetem Jogi Karának professor emeritusa, a Hágai Alkalmazott
Tudományok Egyetem előadója, a Clingendael Institute volt igazgatója részére,
a magyar cserkészhagyományok ápolását szolgáló kitartó és eredményes munkája elismeréseként
Jablonkay Péter, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség nyugat-európai kerületének vezetője részére,
az erdélyi szórványmagyarság lelki életének gazdagítása és identitásának megőrzése iránt kivételesen elhivatott
lelkészi szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Jakab István, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese, a Galambodi Református Egyházközség
lelkipásztora, egyházi író részére,
a magyar–német gazdasági kapcsolatok erősítését és a hazai befektetések ösztönzését szolgáló példaértékű
vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként
Joerg Bauer, a General Electric Hungary elnöke részére,
a magyar–finn kapcsolatok fejlődését elsősorban Pécs és Lahti város hatvan éve fennálló testvérvárosi kötelékének
erősítésével szolgáló tevékenysége elismeréseként
Jyrki Myllyvirta, Lahti város polgármestere részére,
a magyar borkultúra és gasztronómia dániai megismertetése és népszerűsítése mellett a magyar–dán kapcsolatok
fejlődését és a helyi magyar közösség összetartását is erősítő tevékenysége elismeréseként
Kácsor László, a Laszlo´s Vin Hungary tulajdonosa részére,
a magyar gép- és járműgyártás jelentős külföldi képviselőjeként több mint három évtizede kiemelkedő szakmai
színvonalon, nagyfokú gazdasági hatékonysággal végzett, eredményes munkája elismeréseként
Kővári Pál, a Rába Járműipari Holding Nyrt. amerikai külképviseletének vezetője részére,
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az erdélyi Mezőség népi hagyományainak, szellemi és tárgyi örökségének megőrzését szolgáló értékmentő és
közösségszervező tevékenysége elismeréseként
Lapohos András, a Kolozs megyei Ördöngösfüzesi Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, az ördöngösfüzesi
Egyházi és Szórványmúzeum, valamint az Állattani Múzeum és a Dokumentum Múzeum alapítója részére,
a kárpát-medencei autentikus magyar népzene és néptánc hagyományainak továbbörökítése iránt elkötelezett
gyűjtőmunkája, több évtizedes koreográfusi pályája, valamint a székelyföldi táncházmozgalom elindításában
játszott meghatározó szerepe elismeréseként
László Ferenc Csaba, a székelykeresztúri Pipacsok Néptáncegyüttes alapítója, vezetője és koreográfusa, a nagyváradi
Szigligeti Színház Nagyvárad Táncegyüttesének koreográfusa részére,
a magyar–lengyel barátság ápolását és a két nemzet közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését szolgáló tevékenysége
elismeréseként
Marian Grochowski, a skierniewicei Liberatis Polgári Kör Egyesület vezetője részére,
a magyar–észt kétoldalú kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése érdekében végzett közel két évtizedes munkája,
valamint Magyarország nemzetközi hírnevét erősítő tevékenysége elismeréseként
Mart Laanemäe, az Észt Köztársaság berlini nagykövete, az Észt Köztársaság volt Budapestre akkreditált nagykövete,
a Fenno-Ugria Társaság tagja részére,
a magyar nyelv és kultúra megőrzése és népszerűsítése iránt elhivatott művészi pályája, valamint példaértékű
közéleti szerepvállalása, különösen az 1989-es temesvári események során a református templom és gyülekezet
melletti bátor kiállása elismeréseként
Péterfy Lajos színművész részére,
a magyar–francia együttműködés, különösen a Centre Régió gazdasági és kulturális kapcsolatainak fejlesztése
érdekében végzett, illetve az egyetemközi kooperáció terén is jelentős előrelépést hozó tevékenysége
elismeréseként
Roland Paul Eugène Nicolin, Magyarország tours-i tiszteletbeli konzulja részére,
az erdélyi magyarság életét gazdagító papi szolgálata mellett a háromszéki fiatalok lelki fejlődését segítő,
fáradhatatlan közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Szabó Lajos, a sepsiszentgyörgyi Szent József Plébánia címzetes kanonok-plébánosa, esperes, szentszéki tanácsos
részére,
Magyarország panamai képviseletében és a két ország közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében közel
negyed évszázada végzett odaadó munkája elismeréseként
Szmirnov István, Magyarország panamai tiszteletbeli konzulja részére,
a magyar–bajor kapcsolatok fejlesztése és a magyar kultúra pártfogolása iránt elkötelezett tevékenysége
elismeréseként
Toni Schmid, a Bajor Oktatási, Kulturális, Tudományos és Művészeti Minisztérium helyettes államtitkára részére,
az új-zélandi magyarság körében végzett, a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzésére irányuló több évtizedes
közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Tóth István, a Christchurchi Magyar Klubház volt elnöke, az Új-Zélandi Magyar Szövetség volt vezetője részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, illetve a magyar menekültek sorsának nemzetközi
megismertetésében vállalt jelentős szerepe, valamint az írországi magyar kutatókat és egyetemi hallgatókat
támogató tevékenysége elismeréseként
dr. Vera Sheridan, a Dublin City University egyetemi oktatója részére,
a nyugat-bácskai katolikus hívek szolgálata mellett a vajdasági magyar fiatalok anyanyelvű hitéletét és közösségi
életét is gazdagító áldozatos munkája, valamint a doroszlói Kegyhely felújítása és bővítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Verebélyi Árpád, a doroszlói plébánia kormányzója, kerületi esperes, a doroszlói Mária, Keresztények Segítsége
Egyházmegyei Kegyhely igazgatója részére,
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a magyar–etióp gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok fejlesztését, valamint a magyar kultúra külföldi
népszerűsítését szolgáló több évtizedes, elkötelezett munkája elismeréseként
Zeradawit Teklehaimanot Afework, Magyarország volt etiópiai tiszteletbeli konzulja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 3.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01228-2/2017.
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A köztársasági elnök 114/2017. (III. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a kárpátaljai magyarság körében végzett elhivatott pedagógusi munkája, valamint a szórványban élő magyarok
identitásának megőrzését szolgáló értékes közéleti tevékenysége elismeréseként
Ambrus Pál, a Técsői Református Líceum nyugalmazott igazgatója, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Técsői
Járási Szervezetének elnöke részére,
a „Magyar Rapszódia” című retrospektív 1956-os filmfesztivál szakmai összeállítása, illetve kijevi és ungvári
bemutatása terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Andrij Kalpakcsi, az Ukrán Filmalap igazgatója, a Molodist Filmfesztivál főigazgatója részére,
a magyar–francia kulturális kapcsolatok fejlesztése, valamint a magyar kultúra franciaországi megismertetése
érdekében végzett kiemelkedő kultúraszervező munkája elismeréseként
Antoinette Daridan, a Párizsi Magyar Intézet Baráti Köre Egyesület főtitkára részére,
a magyar nyelv észtországi megismertetését szolgáló, megbecsülésre érdemes nyelvtanári, illetve hiánypótló
nyelvkönyv- és szótárírói munkája, valamint a magyar kultúra népszerűsítése iránt elkötelezett tevékenysége
elismeréseként
Anu Kippasto, az Észt Köztársaság Helsinki Nagykövetségének kulturális tanácsosa részére,
a határon túli magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését többek között a felvidéki magyar népmesekincs
továbbadásával szolgáló értékőrző tevékenysége elismeréseként
Badin Ádám, a Rozsnyói Meseszínház alapítója, művészeti vezetője, a Kassai Bábszínház rendezője, a Palóc
Mesemondó Mozgalom alapítója, a Rozsnyói Evangélikus Egyházközösség volt presbitere részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított bátor helytállása, valamint a magyar–finn szakmai és
társadalmi kapcsolatok kiépítését szolgáló jelentős tevékenysége elismeréseként
Bíró István Géza agrármérnök, a kittiläi Lappföldi Mezőgazdasági Szakiskola nyugalmazott igazgatóhelyettese,
1956-os szabadságharcos részére,
a magyar klasszikus zeneművészet és operettirodalom emblematikus műveinek ukrajnai bemutatása, valamint
a magyar–ukrán kulturális kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Bohdan Sztrutinszkij, a Kijevi Nemzeti Akadémiai Operettszínház igazgatója és művészeti vezetője részére,
a magyar–szlovén, főként a határmenti civil kapcsolatok, illetve a makroregionális együttműködések fejlesztése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Jože Gričar, a Maribori Egyetem professor emeritusa részére,
a település infrastruktúrájának és kulturális életének fellendítése mellett a helyi magyar közösség identitásának és
hagyományainak megőrzését is segítő, kimagasló településvezetői munkája elismeréseként
Földváry Terézia, Sárosfa község polgármestere részére,
Tamási Áron emlékének ápolása mellett a helyi közösség kulturális életét is meghatározó értékőrző tevékenysége
elismeréseként
Hadnagy Jolán, a farkaslakai Tamási Áron Művelődési Egyesület vezetője részére,
a magyar hagyományok megőrzése és továbbadása mellett a vancouveri magyarság összefogását is szolgáló
önzetlen tevékenysége elismeréseként
Hebein Gizella, a Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület pénztárosa és könyvelője részére,
az egyetemes emberi értékeket gyarapító munkája, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeinek hiteles dokumentálását a páratlan értékű, titkos iratokat tartalmazó Héderváry-gyűjtemény
adományozásával szolgáló tevékenysége elismeréseként
Héderváry Klára közgazdász, jogász, a belga Külügyminisztérium volt nemzetközi és emberi jogi tanácsadója részére,

3719

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 6–9. szám

a kassai magyar közösség identitásának megőrzése mellett a kóruséneklés Kárpát-medencei iskolákban történő
népszerűsítését is odaadóan szolgáló, sikeres kórusvezetői munkája elismeréseként
Homolya Éva, a kassai Csengettyű Gyermekkórus, valamint a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
és Alapiskola Leánykarának alapítója részére,
a felvidéki magyarság önazonosságának megőrzése és hagyománykincsének továbbadása iránt kivételesen
elhivatott pedagógusi, közéleti és társadalmi munkája elismeréseként
Kovács László, a somorjai Madách Imre Gimnázium volt igazgatója, a Csemadok Egyházgellei Szervezetének volt
elnöke részére,
a szlovákiai magyarság kulturális hagyományainak továbbörökítését főként a felvidéki népviseletek
feltérképezésével és bemutatásával szolgáló, jelentős tudományos kutatómunkája elismeréseként
Méry Margit, a Magyar Néprajzi Társaság külföldi levelező tagja, a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi
Intézetének volt munkatársa részére,
a határon túli magyar hagyományok és nemzeti értékek gyűjtése, megőrzése és népszerűsítése iránt elhivatott,
példaértékű kutatói és szakírói tevékenysége elismeréseként
Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke részére,
a szlovákiai magyar közélet meghatározó személyiségeként a felvidéki magyarság jogvédelme és érdekképviselete
terén végzett következetes és fáradhatatlan munkája elismeréseként
Rózsa Ernő, a Csemadok tiszteletbeli elnökségi tagja, az egykori Együttélés Politikai Mozgalom volt parlamenti
képviselője részére,
a magyar és cserkész hagyományok megőrzése és egyesült államokbeli népszerűsítése mellett a kaliforniai magyar
gyerekek és fiatalok kulturális nevelését is odaadóan szolgáló tevékenysége elismeréseként
Schachinger Lívia, a Los Angeles-i Kárpátok Néptánccsoport vezetője, a Hawthorne-i Búzavirág néptánccsoport
alapítója részére,
az angliai magyar közösség érdekében több mint hét évtizeden át végzett példaértékű társadalmi tevékenysége,
valamint az erdélyi magyarok megsegítését szolgáló önzetlen és odaadó munkája elismeréseként
Szakály Éva Zsuzsanna, a rochdale-i Kossuth-klub volt kulturális titkára részére,
a magyar kultúra dániai megismertetésével a két nép közötti kapcsolatok erősítését és a településen élő magyar
közösség identitásának megőrzését szolgáló önzetlen támogató és közösségszervező tevékenysége elismeréseként
Varga Zsolt, az Aalborgi Magyarok Társasága Egyesület alapítója és elnöke részére,
a felvidéki magyarság önazonosságának megőrzése és a palóc hagyománykincs továbbéltetése iránt elhivatott
művelődésszervezői és honismereti tevékenysége elismeréseként
Z. Urbán Aladár, az ipolybalogi Palóc Társaság elnöke, a Csemadok Ipolyvarbói Alapszervezetének elnöke részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a hátrányos helyzetű gyermekek körében végzett széles körű karitatív és közösségépítő tevékenysége
elismeréseként
Biszak József, a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat elnöke, az illyefalvi Keresztény Ifjúsági és Diakóniai
Alapítvány munkatársa részére,
a kortárs magyar fotóművészet szlovéniai népszerűsítését több évtizeden át szolgáló értékes munkája
elismeréseként
Dejan Sluga, a ljubljanai Photon Galerija igazgatója részére,
példás odaadással végzett óvónői munkája és a rászorulók körében folytatott karitatív tevékenysége elismeréseként
Fari Palkó Ilona óvónő, a nagyenyedi Máltai Szeretetszolgálat alapítója és vezetője részére,
a magyarországi gyógyvizek és egészségturisztikai lehetőségek széles körű oroszországi népszerűsítése érdekében
végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
dr. Marina Arkagyevna Mamajeva, a szentpétervári „SZMT” Klinika orvosa, az Első Szentpétervári Pavlov Állami Orvosi
Egyetem oktatója, a Stella Könyvkiadó igazgatója részére,
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az Északkelet-Szlovákiában található első világháborús katonatemetők felkutatása és helyreállítása terén, illetve
a program keretében létrejövő magyar–szlovák szakmai együttműködés előmozdítása érdekében végzett értékes
munkája elismeréseként
Martin Drobňák, a homonnai Beskydy Hadtörténeti Klub társalapítója és elnöke részére,
a magyar kultúra határokon átívelő egységét és a diaszpórában élő közösségek összetartozását erősítő elkötelezett
közösségépítő tevékenysége, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásában és működtetésében végzett
munkája elismeréseként
Megyesi Csilla, a VERITAS Történetkutató Intézet titkárságvezetője, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány
kurátora részére,
a kárpátaljai magyar közösség körében az oktatás, a kultúra és a hagyományőrzés területén több évtizeden át
töretlen elkötelezettséggel végzett munkája elismeréseként
Molnár László, a Benei Általános Iskola nyugalmazott tanára, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Benei
Alapszervezetének elnöke részére,
a helyi magyar közösség anyanyelvének és kultúrájának megőrzését szolgáló több évtizedes, sokrétű és önzetlen
munkája elismeréseként
Perényi Csilla, a torontói Szent Erzsébet Magyar Iskola igazgatója részére,
a kárpátaljai magyarság körében a népi hagyományok megőrzését és továbbadását példaértékű elkötelezettséggel
szolgáló oktatás- és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
Szavina-Balla Ilona, a derceni Kultúrház nyugalmazott vezetője, a derceni Gyöngyösbokréta Népi Együttes
nyugalmazott vezetője részére,
a kolozsvári gazdasági élet meghatározó szereplőjeként az erdélyi magyarság szülőföldön maradását, valamint
társadalmi fejlődését és kulturális örökségének megőrzését szolgáló sokrétű támogató tevékenysége elismeréseként
Székely Zsuzsanna, a Mendola Group vezérigazgatója, a kolozsvári Euréka Egyesület alapító tagja és soros elnöke,
az Erdélyi Magyar Műszaki és Tudományos Társaság alapító tagja, ügyvezető titkára részére,
a clevelandi magyarság nemzeti identitásának megőrzése mellett a magyar kultúra fennmaradását is elkötelezetten
szolgáló fáradhatatlan szervező tevékenysége elismeréseként
Szentkirályi Endre László, a „56 Films” produkciós vállalat munkatársa, az Amerikai Magyar Tanítók Szövetségének
tagja, cserkészvezető részére,
a rászorulók megsegítését szolgáló közéleti munkája, valamint a hátrányos helyzetű, árva és mozgáskorlátozott
gyerekek és fiatalok körében végzett karitatív tevékenysége elismeréseként
Tischler Ferenc, a Máltai Szeretetszolgálat Romániai Szervezetének főtitkára részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 3.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01229-2/2017.
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A köztársasági elnök 115/2017. (III. 22.) KE határozata
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – hozzájárulok, hogy a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem rektora Rózsa Leventét „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel
doktorrá avassa.
Budapest, 2017. március 1.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 9.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: VIII-1/01139-2/2017.
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A köztársasági elnök 116/2017. (III. 22.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen Dr. Dietmar Meyert 2017. március 15. napjától 2020. március 14.
napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2017. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 9.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01069-2/2017.
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A köztársasági elnök 130/2017. (IV. 7.) 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 – Fáyné Dr. Dombi Alice Klárát 2017. április
15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 29.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01347-2/2017.
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A köztársasági elnök 131/2017. (IV. 7.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
Dr. Hidas Zoltánt 2017. április 10. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 29.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01498-2/2017.
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A Kormány 1105/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál hosszú távú támogatásáról
A Kormány
1. elismerve a Budapesti Tavaszi Fesztivál (a továbbiakban: BTF) és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál
(a továbbiakban: CAFe Budapest) kiemelkedő kulturális jelentőségét, egyetért a BTF és a CAFe Budapest, a Budapest
Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) közreműködése mellett, állami szerepvállalással
történő működtetésével és hosszú távú támogatásával;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét a BTF és a CAFe Budapest megvalósításában való kormányzati
és önkormányzati közös szerepvállalás és együttműködés jogi, pénzügyi és szakmai kereteit szabályozó,
a 2018–2020. évekre szóló – a meghosszabbítás lehetőségét tartalmazó – együttműködési megállapodás
előkészítésére és a Fővárosi Önkormányzattal való megkötésére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. április 30.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával –
a 2018–2020. években gondoskodjon:
a)
a Müpa Budapest – Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság részére a BTF megrendezésében való közreműködéshez évi 950,0 millió forint, a CAFe Budapest
megrendezésében való közreműködéshez évi 600,0 millió forint;
b)
a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a BTF és
a CAFe Budapest megrendezésében való közreműködéshez évi 200,0 millió forint;
c)
a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a BTF keretében
megvalósuló Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó megszervezéséhez és lebonyolításához évi
200,0 millió forint
forrás biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 11. Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018–2020. évi központi költségvetések tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1106/2017. (III. 6.) Korm. határozata
a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 2017–2018. évi működési támogatásának kiegészítéséről
A Kormány
1. egyetért az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Nemzeti Táncszínház
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NTSZ) 2017–2018. évi működési támogatásának mindösszesen 293,0 millió
forintos kiegészítésével, tekintettel az NTSZ alternatív játszóhelyeken való működése szinten tartása és az új épület
megfelelő bevezetése szükségességére;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 110,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt
rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel az NTSZ 2017. évi működési támogatásának kiegészítéséhez
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok
által ellátott feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím,
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. március 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
az NTSZ 2018. évi működési támogatásának kiegészítéséhez szükséges 183,0 millió forint többletforrás
rendelkezésre állásáról a 2018. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI.

XX.

Fejezet
szám

32

20

Cím
szám

1

28

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

K5

K5
K8

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

XX.

Fejezet
szám

20

Cím
szám

28

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Címnév Alcímnév

Címnév Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt előirányzat
neve

BEVÉTEL

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

Összesen

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

Fejezet
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

295202

Államháztartási egyedi
azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Címnév Alcímnév

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

297102

295202

Államháztartási egyedi
azonosító

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

1. melléklet az 1106/2017. (III. 6.) Korm. határozathoz

110,0

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év
110,0

110,0

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-110,0

102,0
8,0

Módosítás
(+/-)

/2017. (

) Korm. határozathoz

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

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

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

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

1. melléklet az
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A Kormány 1112/2017. (III. 7.) Korm. határozata
a Széchenyi István Egyetemen megvalósuló Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ részére történő
forrás biztosításáról
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2016. évi szabad
maradványa terhére 1600,0 millió forint biztosításáról gondoskodjon a Széchenyi István Egyetemen megvalósuló
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ megvalósításához szükséges költségek fedezetének biztosítása
érdekében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2016. évi maradvány jóváhagyását követően
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Széchenyi István Egyetemmel a támogatási szerződés
megkötéséről és a támogatás folyósításáról gondoskodjon.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3729

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 6–9. szám

A Kormány 1113/2017. (III. 7.) Korm. határozata
a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma beruházáshoz kapcsolódóan
felmerült többletforrás szükséglet biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma beruházás útépítési
munkálataihoz kapcsolódóan tervezett eredeti csomópont bővítésével és a Kismartoni úton újabb csomópont
létesítésével;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján – gondoskodjon az 1. pont szerinti munkálatok elvégzéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. június 30.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a 2017. év
tekintetében az 1. pont szerinti munkálatok elvégzéséhez szükséges forrásnak a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím,
1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
jogcím javára történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a kiadások felmerülésének ütemében
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti munkálatok elvégzéséhez szükséges
2018. évi forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
és kiadások fejezetében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2018. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1119/2017. (III. 14.) Korm. határozata
a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak
2017. évi adományozásáról
Magyarország Kormánya nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
MAGYARORSZÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE DÍJAT adományoz
Csikos Sándor
Jászai Mari-díjas színművész, színházi rendező, érdemes művész,
Dörner György
színművész, érdemes művész,
Igó Éva
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,
Kathy-Horváth Lajos
hegedűművész, zeneszerző, érdemes művész,
Kovács László
Liszt Ferenc-díjas karmester, érdemes művész,
Molnár Edit
Balázs Béla-díjas fotóművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Szarvas József
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Tordai Hajnal
Jászai Mari-díjas jelmeztervező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
részére,
MAGYARORSZÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE DÍJAT adományoz
Dr. Bubnó Tamás
Liszt Ferenc-díjas karnagy, énekművész,
Forgács Péter
Jászai Mari-díjas színművész, rendező,
Hamar Zsolt
Liszt Ferenc-díjas karmester, zeneszerző,
Kabay Barna
Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, filmproducer,
Káel Csaba
Nádasdy Kálmán-díjas rendező,
Kligl Sándor
Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész,
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Kocsár Balázs
Liszt Ferenc-díjas karmester, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Kőváry Katalin
Jászai Mari-díjas rendező,
Petényi Katalin
Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, művészettörténész,
Sára Ernő
Ferenczy Noémi-díjas tervezőgrafikus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Schell Judit
Jászai Mari-díjas színművész,
Söptei Andrea
Jászai Mari-díjas színművész,
Ütő Endre
Liszt Ferenc-díjas operaénekes
részére,
MAGYARORSZÁG BABÉRKOSZORÚJA DÍJAT adományoz
Dr. Kabdebó Tamás
József Attila-díjas író, költő, műfordító,
Petőcz András
József Attila-díjas író, költő,
Vári Fábián László
József Attila-díjas költő, műfordító, néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról
1. A Kormány Kodály Zoltán, a XX. század világszerte ismert zeneszerzője, zenetudósa és zenepedagógusa
születésének 135., halálának 50. évfordulója alkalmából meghirdeti a Kodály Programot.
2. A Kormány a Kodály Program I. ütemében a 2017. évben megrendezésre kerülő programok sikeres megvalósítása
érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és
külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Kodály Programhoz kapcsolódó programsorozat megvalósításához
szükséges
a)
1091,51 millió forint biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára,
b)
350,0 millió forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára,
c)
44,5 millió forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet javára.
Felelős:
az a) pont tekintetében: nemzetgazdasági miniszter
		
emberi erőforrások minisztere
a b) pont tekintetében:
nemzetgazdasági miniszter
		
külgazdasági és külügyminiszter
a c) pont tekintetében:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
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A Kormány 1135/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztése érdekében szükséges támogatás
biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja megvalósítása céljából
1. egyetért a Szolnoki Művésztelep fejlesztésére kidolgozott programmal (a továbbiakban: fejlesztési program)
és azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – a Modern
Városok Program keretében a fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 564 130 ezer forint
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: kedvezményezett) részére;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások
miniszterének bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program 2018. évi feladatainak megvalósításához
a 2018. évben szükséges 519 870 ezer forint biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség
fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás
biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében a beruházást finanszírozó
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1267/2016. (VI. 7.) Korm.
határozat 2. pont b) alpontja szerint igényelt adatszolgáltatás teljesítésére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a beruházás megvalósítása ütemében
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén –
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében – a 2016. évre vonatkozó
75 000 ezer forint összegű kötelezettségvállalás mellett – a 2017–2018. költségvetési évek kiadási előirányzatai
terhére további legfeljebb 1 084 000 ezer forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 564 130 ezer forint,
b)
a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 519 870 ezer forint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal
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A Kormány 1136/2017. (III. 20.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi
Könyvtárának fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja megvalósítása céljából
1. egyetért a József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztésére kidolgozott programmal (a továbbiakban:
fejlesztési program) és azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program
megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése
esetén – a Modern Városok Program keretében a fejlesztési program megvalósításához a 2017. évben szükséges
398 000 ezer forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet,
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: kedvezményezett) részére;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások
miniszterének bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához
a)
a 2018. évben szükséges 669 500 ezer forint,
b)
a 2019. évben szükséges 633 000 ezer forint
biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018. és 2019. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás
biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében a beruházást finanszírozó
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1267/2016. (VI. 7.)
Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerint igényelt adatszolgáltatás teljesítésére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a beruházás ütemében
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén –
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében – a 2016. évre vonatkozó
76 200 ezer forint összegű kötelezettségvállalás mellett – a 2017–2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai
terhére további legfeljebb 1 700 500 ezer forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 398 000 ezer forint,
b)
a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 669 500 ezer forint,
c)
a 2019. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 633 000 ezer forint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal
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A Kormány 1159/2017. (III. 22.) Korm. határozata
a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról
A Kormány – a természetjárás növekvő népszerűségére és nevelési, hazafias, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi
szempontokra tekintettel – támogatja a gyalogos természetjárás vándortáborozási formájának újraindítását, ennek érdekében:
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 172,224 millió forint többletforrás biztosításáról
a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
bevonásával gondoskodjon a gyalogos vándortáborozás kommunikációs feladatainak ellátásáról, és az ehhez
szükséges forrás biztosításáról legfeljebb a tárgyévi költségvetési törvényben ilyen célra rendelkezésre álló forrás
mértékéig;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti összeg felhasználása tekintetében a gyermek
és ifjúsági gyalogos vándortáborozással kapcsolatos feladatok megvalósítására kössön támogatási szerződést
az Országos Erdészeti Egyesülettel;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. jelen kormányhatározat közzétételével egyidejűleg visszavonja a gyermek és az ifjúsági gyalogos vándortáborozás
támogatásával kapcsolatos feladatokról szóló 1867/2016. (XII. 28.) Korm. határozatot.
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A Kormány 1184/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és az azzal összefüggő egyes stratégiai
kérdésekről
A Kormány
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és
az azzal összefüggő egyes stratégiai kérdésekről szóló dokumentum I–II. és IV–V. fejezeteiről társadalmi egyeztetést
folytasson le;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a társadalmi egyeztetés lezárását követően készítsen előterjesztést
a Kormány részére az új Nemzeti alaptantervről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az új Nemzeti alaptanterv alapján a szükséges
kerettantervek kihirdetéséről, valamint a nevelés-oktatásba történő bevezetéséről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. szeptember 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3737

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 6–9. szám

A Kormány 1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
az Élvonal – Kutatási Kiválósági Programról
A Kormány
1. egyetértve a magyar kutatási kiválóságok támogatásának szükségességével, jóváhagyja a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) finanszírozott Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
(a továbbiakban: Élvonal Program) általános koncepcióját;
2. felhívja az államháztartásért felelős minisztert és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(a továbbiakban: NKFI Hivatal) elnökét, hogy az 1. melléklet szerint gondoskodjanak az Élvonal Programhoz
szükséges költségvetési forrás NKFI Alap költségvetésében való biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
NKFI Hivatal elnöke
Határidő:
a központi költségvetés tervezése során
3. felhívja az NKFI Hivatal elnökét, hogy dolgozza ki az Élvonal Program pályázati feltételeit, és gondoskodjon
az Élvonal Program pályázati felhívásának kihirdetéséről.
Felelős:
NKFI Hivatal elnöke
Határidő:
a pályázati feltételek kidolgozása tekintetében tárgyévet megelőző év május 31.
a pályázati felhívás kihirdetése tekintetében tárgyévet megelőző év szeptember 1.
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A
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Költségvetési év

2018. év

2019. év

2020. év
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2022. év

2023. évtől

600 000

1 200 000

1 800 000

2 400 000

3 000 000

3 000 000

Hazai forrásigény
(ezer forintban)
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A Kormány 1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány az Országos Széchényi Könyvtár korszerű működési feltételeinek biztosítása érdekében:
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben –
az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Határozat) 3. pontjában foglaltaktól eltérően a Budavári Palota F épületének rekonstrukciójával
kapcsolatos tervpályázat kiírásáról 2017. szeptember 15-éig az Országos Széchényi Könyvtár útján, a Lechner
Tudásközpont bevonásával, a műemlék-helyreállítással érintett terek vonatkozásában a Nemzeti Hauszmann Tervvel
összhangban gondoskodjon;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. szeptember 15.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú
stratégiájának megvalósításából adódó feladatokról szóló 1316/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 2. pontja és
a Határozat 1. pontja szerinti, a Budavári Palota F. épülete rekonstrukcióját megalapozó tervezési program
elkészítéséhez 2017. évben szükséges 119,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Budavári Palota F épületének rekonstrukciójával
kapcsolatos tervpályázat lebonyolításához 2017. évben szükséges 111,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre
állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. július 1.
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A Kormány 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről
A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja megvalósítása céljából
1. egyetért a Veszprémi Petőfi Színház felújítására kidolgozott programmal (a továbbiakban: fejlesztési program)
és azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – a Modern
Városok Program keretében a fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 680 000 ezer forint
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: kedvezményezett) részére;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások
miniszterének bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához
a)
2018. évben szükséges 4 000 000 ezer forint,
b)
2019. évben szükséges 4 550 000 ezer forint
biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018. és 2019. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás
biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében a beruházást finanszírozó
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont
a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a beruházás megvalósítása ütemében
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén –
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében – a 2016. évre vonatkozó
50 000 ezer forint összegű kötelezettségvállalás mellett – a 2017–2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai
terhére további legfeljebb 9 230 000 ezer forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 680 000 ezer forint,
b)
a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 4 000 000 ezer forint,
c)
a 2019. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 4 550 000 ezer forint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításához 2017. évben
szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása érdekében
252 800 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt.
ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlása jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XLIII

XI

2

30

Cím
szám

Fejezet
szám

Cím
szám

XI

Fejezet
szám

30

Cím
szám

1

78

Jogcím
csop.
szám

1

Jogcím
szám

K6

K8

Kiemelt
előir.
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

78

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1

Alcím
szám

Alcím
név
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

252800

Összesen

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt előirányzat
neve

BEVÉTEL

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Beruházások

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Cím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1

1

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

358951

Államháztartási
egyedi
azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi
azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

329639

358951

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1. melléklet az 1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

-252800

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

252800

-252800

Módosítás
(+/-)

252800

II. n.év

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Ezer forintban

III.n.év

IV.n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Ezer forintban

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Ezer forintban

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma
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A Kormány 1216/2017. (IV. 12.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális
együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális
együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja az Egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli az Egyezmény szövegének
végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 26/2017. (III. 22.) ME határozata
főiskolai tanár kinevezéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére –
dr. Fortvingler Juditot
– 2017. március 15-ei hatállyal –
főiskolai tanárrá kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 28/2017. (IV. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és
Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és
Kulturális Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény szövegének végleges megállapítására adandó
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 30/2017. (IV. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós
Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására adandó
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 9/2017. (III. 10.) EMMI utasítása
a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 34/2014. (X. 10.)
EMMI utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő utasítást adom ki:
1. §

(1) A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 34/2014. (X. 10.)
EMMI utasítás 1. melléklete (a továbbiakban: Sz1.) az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 34/2014. (X. 10.)
EMMI utasítás 2. melléklete (a továbbiakban: Sz2.) a 2. melléklet szerint módosul.

2. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 9/2017. (III. 10.) EMMI utasításhoz
1. Az Sz1. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szabályzat hatálya kiterjed az Ösztöndíjprogram működtetésében részt vevő Emberi Erőforrások
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságára (a továbbiakban: sportigazgatási szerv), az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságára, a Magyar Olimpiai Bizottságra, a Magyar Paralimpiai Bizottságra,
a szakszövetségekre, az Ösztöndíjprogramban részt vevő ösztöndíjasokra, a felsőoktatási intézményekre, a Magyar
Sportcsillagok Ösztöndíj Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Testület) elnökére és tagjaira.”
2. Az Sz1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A sportigazgatási szerv az ösztöndíjat jelentkezési felhívással hirdeti meg. A jelentkezési felhívást
a sportigazgatási szerv, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a szakszövetségek és
a felsőoktatási intézmények honlapján közzé kell tenni.”
3. Az Sz1. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jelentkezési feltételek alapján a kiválasztási eljárást a Testület bonyolítja le a Magyar Olimpiai Bizottság,
a Magyar Paralimpiai Bizottság és a szakszövetségek közreműködésével. Az ösztöndíjat a jelentkezési feltételek és
az értékelési szempontok alapján, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a szakszövetségek,
valamint a Testület javaslatára a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) ítéli meg.”
4. Az Sz1. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Testület tagjai:
a) a Magyar Olimpiai Bizottság,
b) a Magyar Paralimpiai Bizottság,
c) a sportigazgatási szerv és
d) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága
egy-egy képviselője, akiket az a)–d) pontban meghatározott szervezet elnöke, illetve államtitkára jelöl ki.
(3) A Testület elnöke a sportigazgatási szerv által, társelnökei a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai
Bizottság által delegált tagok.”
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5. Az Sz1. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ösztöndíj-kategóriákon belül felállított sorrendre a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai
Bizottság tesz javaslatot.”

2. melléklet a 9/2017. (III. 10.) EMMI utasításhoz
1. Az Sz2. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A TESTÜLET TAGJAI
A Testület tagjai:
a) a Magyar Olimpiai Bizottság,
b) a Magyar Paralimpiai Bizottság,
c) a Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága, valamint
d) a Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága
egy-egy képviselője, akiket az a)–d) pontban meghatározott szervezet elnöke, illetve államtitkára írásban jelöl ki.”
2. Az Sz2. 5.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2.1. Az Elnök a Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága által, társelnökei a Magyar Olimpiai Bizottság
és a Magyar Paralimpiai Bizottság által delegált tagok.”
3. Az Sz2. 5.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2.4. A Testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a Testület nevében kizárólag az Elnök nyilatkozhat.
Az Elnök ezt a jogát esetenként átadhatja a Testület társelnökeinek.”
4. Hatályát veszti az Sz2. 7. pontja.
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Közlemények

Álláspályázatok

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

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
pályázatot hirdet
igazgató beosztásra
a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumába
A megbízandó igazgató feladata a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fenntartásában lévő Bartók Béla
Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium igazgatói teendőinek ellátása.
A pályázónak zenei művészi és tanári szakképesítéssel, legalább ötéves pedagógus-munkakörben szerzett
szakmai gyakorlattal, legalább ötéves intézményvezetői gyakorlattal, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel kell rendelkeznie, valamint büntetlen előéletűnek
kell lennie. Továbbá az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonnyal kell rendelkeznie, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyt kell létesítenie.
A pályázathoz csatolni kell részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, vezetési programot, a végzettséget,
szakképzettséget tanúsító okiratmásolatokat, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát
a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@
zeneakademia.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen benyújtva az 1077 Budapest, Wesselényi u. 52. szám
alatt.

		
		



Dr. Vigh Andrea s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.

ÓVODAVEZETŐ – I/A
Abaújszántó Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde
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 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 3881 Abaújszántó, Jászay tér 10.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a végzettséget igazoló okiratok másolata,
– szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás vagy okirat,
– nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást,
– nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő
tárgyalásához járul hozzá,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő és fenntartói stratégiai
célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Abaújszántó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3881 Abaújszántó,
Béke út 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 756/2017.,
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
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 elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályban
meghatározottak által írásban foglalt véleményeket mérlegelve az Abaújszántói Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál –2017. április 15.
– Abaújszántó Város Önkormányzat honlapja
***

Budaörsi Polgármesteri Hivatal
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budaörsi Csicsergő 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. augusztus. 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2040 Budaörs, Clementis László utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: lásd a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)–(2) bekezdéseit.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 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:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) és (3) bekezdése szerint 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,
– német nemzetiségi óvodapedagógus,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. §-a szerint próbaidő kikötése,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– 5 év vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– a végzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata,
– az elfogadott pedagógiai programot alapul vevő vezetői program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes körűen megismerhetik, és a pályázati
anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó
hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: KIH közigazgatási állásportál oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető a 06 (23) 447-853-as telefonszámon, vagy
személyesen a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Köznevelési és Közművelődési Osztályán. (2040 Budaörs, Szabadság
út 134. I. em. 141.)
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2040 Budaörs,
Szabadság út 134. Köznevelési és Közművelődési Osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: XV/193/2017, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető,
– elektronikus úton Karsainé Kovács Judit, osztályvezető részére a kozoktatas@budaors.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Köznevelési és
Közművelődési Osztály.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményi véleményezést követően Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási Művelődési
Ifjúsági és Sport Bizottsága javaslata alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az első rendes ülésén,
legkésőbb a fenti határidőig dönt a megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. március 20.
– www.budaors.hu – 2017. február 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budaors.hu honlapon szerezhet.
***

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
JMK 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. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1043 Budapest, Nyár utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a pedagógus alapvető
feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben
kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe
véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési
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intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel
nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető
hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, az adott intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– az adott intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra
épülő fejlesztési elképzelést,
– a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
másolata,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához
szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével
(Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztálya, 1041 Budapest,
István út 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2017/KJT/
JMK, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető,
– személyesen: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztály,
Budapest, Budapest IV. ker., István út 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázókat az önkormányzat pszichológiai szakmai
alkalmassági vizsgálatra küldi, a pályázatokat pedig az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő
véleményezi. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel
a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.
***
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda óvodavezetőbeosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, Külső-Szilágyi út 46.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a pedagógus alapvető
feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben
kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe
véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési
intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel
nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető
hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, az adott intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– az adott intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra
épülő fejlesztési elképzelést,
– a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
másolata,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához
szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével
(Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztálya, 1041 Budapest,
István út 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2017/KJT/
Park, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.
– személyesen: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztály,
Budapest, Budapest IV. ker. , István út 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázókat az önkormányzat pszichológiai szakmai
alkalmassági vizsgálatra küldi, a pályázatokat pedig az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő
véleményezi. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel
a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.
***

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Aranyalma Óvoda Óvodavezető 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 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, Fóti út 54.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a pedagógus alapvető
feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben
kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe
véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési
intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel
nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető
hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, az adott intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– az adott intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra
épülő fejlesztési elképzelést,
– a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
másolata,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához
szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével
(Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztálya, 1041 Budapest,
István út 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017/KJT/
Aranyalma, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető,
– személyesen: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztály,
Budapest, Budapest IV. ker., István út 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázókat az önkormányzat pszichológiai szakmai
alkalmassági vizsgálatra küldi, a pályázatokat pedig az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő
véleményezi. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel
a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.
***

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Viola Óvoda óvodavezetőbeosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, Viola u. 11–13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a pedagógus alapvető
feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben
kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe
véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési
intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel
nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető
hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.
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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, az adott intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– az adott intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra
épülő fejlesztési elképzelést,
– a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
másolata,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához
szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével
(Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztálya, 1041 Budapest,
István út 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2017/KJT/
Viola, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető,
– személyesen: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztály,
Budapest, Budapest IV. ker. , István út 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázókat az önkormányzat pszichológiai szakmai
alkalmassági vizsgálatra küldi, a pályázatokat pedig az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő
véleményezi. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a
jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.
***
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ambrus Óvoda átírni óvodavezetőbeosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, Ambrus u. 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a pedagógus alapvető
feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben
kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe
véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési
intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel
nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető
hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, az adott intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– az adott intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra
épülő fejlesztési elképzelést,
– a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
másolata,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához
szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével
(Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztálya, 1041 Budapest,
István út 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017/KJT/
Ambrus, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető,
– személyesen: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztály,
Budapest, Budapest IV. ker., István út 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázókat az önkormányzat pszichológiai szakmai
alkalmassági vizsgálatra küldi, a pályázatokat pedig az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő
véleményezi. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel
a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.
***

Hahót Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hahóti Napköziotthonos 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. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8771 Hahót, Kossuth tér 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény szerint az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény
szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és
a különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek
biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. §–27. § rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zsolt polgármester nyújt, a 06 (30) 960-3013-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hahót Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8771 Hahót,
Deák Ferenc utca 63.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
***

Hollókő Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet
a Hollókői 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, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3176 Hollókő, József Attila út 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó jogszabályokban
meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok
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 óvodapedagógus végzettség és pedagógus-szakvizsga,
– szakképesítésének megfelelő munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– főiskola, közoktatás vezetői vagy óvodai menedzser vagy vezető óvodapedagógus-szakvizsga,
– helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
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–
–
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büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettség igazolására az oklevél másolata,
a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési jogára utaló nyilatkozat,
nyilatkozat a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan,
korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Klaudia nyújt, a 06 (32) 379-255-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hollókő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3176 Hollókő,
Kossuth út 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2017/H,
valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményi véleményezés után a polgármester személyesen hallgatja
meg a pályázót. A polgármester javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– www.holloko.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.holloko.hu honlapon szerezhet.
***

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kispesti Arany Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 1191 Budapest, Arany János u. 15–17.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– óvodapedagógusi szakképzettség,
– 5 éves óvodapedagógusi munkakörben szerzett gyakorlat,
– intézményvezetői szakképzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatot Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda címére megküldve (1192 Budapest, Ady Endre u. 7.)
***

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kispesti Napraforgó Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 1194 Budapest, Karinthy u. 6.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– óvodapedagógusi szakképzettség,
– 5 éves óvodapedagógusi munkakörben szerzett gyakorlat,
– intézményvezetői szakképzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatot Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda címére megküldve (1192 Budapest, Ady Endre u. 7.)
***

Komárom Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Gesztenyés Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Igmándi út 38.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,
– legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet,
– 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:
– a szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai elképzeléseket tartalmazó program,
– a felsőfokú végzettséget igazoló okmányok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon való megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– a pályázatot Komárom Város polgármesteréhez kell benyújtani (2900 Komárom, Szabadság tér 1.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
***

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
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. augusztus 1. napjától 2022.
július 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való észszerű,
célszerű és takarékos gazdálkodás; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény
alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmények és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás, vagy a megbízással 2 egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő
rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontja alapján büntetlen előélet és
cselekvőképesség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
– szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
– végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
– az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
– büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen
tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől
számított 30 nap.
A pályázati kiírássál kapcsolatosan további információt Keserű László jegyző nyújt, a 06 (54) 517-111-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának formája: írásban, zárt borítékban, 1 eredeti példányban.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Püspökladány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4150
Püspökladány, Bocskai u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1122/2017. valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető,
– személyesen: Dombi Imréné polgármesternek címezve (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett
valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően
a jogszabályokban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján Püspökladány Város Önkormányzata
Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben
a megadott határidőben megfelelő pályázat nem érkezik.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén
bírálja el a Képviselő-testület (várhatóan: május).
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat kiírás közzétételének helye:
– KIH internetes állásportál,
– www.puspokladany.hu honlapon.
***

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Sándorfalvi Pipacs Óvoda
óvoda vezetői (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. 08. 16-tól 2022. 08. 15-ig szól.
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A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Kis körút 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakmai
vezetése, törvényes, szakszerű működésének biztosítása, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése,
a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás
az önkormányzattal, egyéb intézményekkel, intézményi költségvetés betartása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó
vezetési program;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul;
– nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
– nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester nyújt,
a 06 (62) 572-963-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető,
– személyesen: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189–191. §-ában, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott
szervek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt
a júniusi ülésén. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Sándorfalva Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2017. március 27.
– Sándorfalvi Kisbíró helyi újság
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sandorfalva.hu honlapon szerezhet.
***

Szabolcs Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda
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. 08. 01. – 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4467 Szabolcs, Tiszafolyó út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény törvényes
működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulása,
az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– adott intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 5 év óvodapedagógusmunkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési
elképzelésekkel,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a Képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint a képviselő-testületi
ülés nyilvánosságához hozzájárul-e,
– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételéről pályázati nyertesség esetére.
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A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csegei László nyújt, a 06 (42) 720-102-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szabolcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4467 Szabolcs,
Petőfi út 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2001-5/2017.,
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első
képviselő-testületi ülésen kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH internetes állásportál.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Szabolcs Község Önkormányzata fenntartja a jogát,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
***

Tiszaföldvár Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Belterületi Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő
kikötésével, amely óvodapedagógus.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01. – 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5430 Tiszaföldvár, Szondy V. út 6/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény színvonalas szakmai
munkájának, hatékony gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény alkalmazottai
feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény által ellátott alapfeladat: óvodai nevelés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint
a pedagógusok előmeneteli 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, az Nkt. 3. számú mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkoztatás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– 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 bűnügyi nyilvántartó szerv által 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a Kjt. 20. § (4)–(5) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok nem
állnak fenn,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
– a pályázati feltételek hitelt érdemlő igazolása,
– vezetési program,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportál honlapján történő megjelenéstől számított
30 napon belül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs István polgármester nyújt a 06 (56) 470-017-es
telefonszámon, vagy a szervezes.foldvar@tiszafoldvar.hu email címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Tiszaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5430
Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2.) 1 eredeti és 1 másolati példányban. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 401/3/2017., valamint a beosztás megnevezését: Belterületi Óvoda
intézményvezető pályázat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályban
meghatározottak által írásban foglalt véleményeket mérlegelve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.tiszafoldvar.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszafoldvar.hu honlapon szerezhet.
***
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Tiszaföldvár Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Vadárvácska Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony., az intézménynél
újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő
kikötésével, amely óvodapedagógus.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01. – 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 124.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény színvonalas szakmai
munkájának, hatékony gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény alkalmazottai
feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény által ellátott alapfeladat: óvodai nevelés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 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 Nkt. 3. számú mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkoztatás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– 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 bűnügyi nyilvántartó szerv által 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a Kjt. 20. § (4)–(5) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok nem
állnak fenn,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
– a pályázati feltételek hitelt érdemlő igazolása,
– vezetési program,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportál honlapján történő megjelenéstől számított
30 napon belül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs István polgármester nyújt a 06 (56) 470-017-es
telefonszámon, vagy a szervezes.foldvar@tiszafoldvar.hu email címen.

3769

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 6–9. szám

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Tiszaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5430
Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2.) 1 eredeti és 1 másolati példányban. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 401/2/2017., valamint a beosztás megnevezését: Vadárvácska Óvoda
intézményvezető pályázat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályban
meghatározottak által írásban foglalt véleményeket mérlegelve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.tiszafoldvar.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszafoldvar.hu honlapon szerezhet.
***
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ÓVÓDAVEZETŐ – I/B
Emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a 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. 08. 16. – 2022. 08. 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/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve vagy a 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 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.
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 Emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Közép-Budai
Tankerületi Központ, 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:
– KIH 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-Budai
Tankerületi Központ címére (1027 Budapest, Fő u. 80.). 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.
***

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Felsőzsolcai Napközi Otthonos 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, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Park utca 3.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 43.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvodában folyó nevelési
munka irányítása, ellenőrzése. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetésének biztosítása, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény teljes jogkörű képviselete.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógusi végzettség;
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
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– nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-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, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai életrajza;
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata;
– a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata;
– a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a véleményük
kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés
keretében tárgyalja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Lajos polgármester nyújt, a 06 (46) 584-010-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével
(3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 419-3/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető,
– személyesen: Dr. Tóth Lajos polgármester részére a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban, Borsod-AbaújZemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben leírtak alapján a véleményezési
határidő lejártát követően a pályázatok elbírálásáról Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Felsőzsolca város honlapja
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsozsolca.hu honlapon szerezhet.
***
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Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető) 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. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9495 Kópháza, Fő 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 pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 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 tanító/tanári szakképzettség vagy a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– horvát szakos tanári képesítés,
– komplex (C típusú) középfokú horvát nyelvvizsga,
– horvát nemzetiségi intézményben szerzett 1–3 év tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klemensits Ingrid nyújt, a 06 (99) 531-101-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (9495 Kópháza, Fő utca 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 7-17/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
– személyesen: Klemensits Ingrid, Győr-Moson-Sopron megye, 9495 Kópháza, Fő utca 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– www.kophaza.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kophaza.hu honlapon szerezhet.
***

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci József úti Óvoda
intézményvezető (magasabb 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. 08. 01-től – 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3531 Miskolc, József u. 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvoda vezetői feladatok
elvégzése, így különösen az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során
gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított
jogköröket. Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodása; munkáltatói jogok gyakorlása;
döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
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 (a továbbiakban: Nkt.),
valamint 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 továbbiakban:
Korm. rendelet ) vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörbetöltéséhez szükséges,
az Nkt. 3. számú mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkoztatás megtartására vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
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– 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,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és
vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja,
– a felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmány, okmányok másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
teljesen korlátozott gondnokság alatt,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerinti összeférhetetlenségi ok.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann nyújt, a 06 (46) 512-700/2788-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő
megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 430053-3/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).
– személyesen: Molnárné Palotai Mariann, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. MMJV
Polgármesteri Hiv. Polgármesteri Kabinet Humánerőforrás Osztály, tel.: 06 (46) 512-700/2788 m.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetési programot a Korm. rendelet alapján a nevelőtestület
véleményezi. A pályázókat a Kjt.-ben meghatározott személyekből álló bizottság hallgatja meg. A pályázatokról
MMJV Önkorm.-nak Közgyűlése a Közgyűlés KKTI és Sport Bizottsága, valamint az Nkt., a Korm. rendelet és
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint véleményezésre jogosultak véleményét is figyelembe véve dönt.
A próbaidő kikötésére a Kjt. 21/A. §, illetve a Korm. rendelet 29. § rendelkezései az irányadók.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miskolc város honlapja
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.
***
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
a Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda
intézményvezető (magasabb 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. 08. 01-től – 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvoda vezetői feladatok
elvégzése, így különösen az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során
gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított
jogköröket. Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodása; munkáltatói jogok gyakorlása;
döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
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 (a továbbiakban: Nkt.),
valamint 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 továbbiakban:
Korm. rendelet ) vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörbetöltéséhez szükséges,
az Nkt. 3. számú mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkoztatás megtartására vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és
vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja,
– a felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmány, okmányok másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
teljesen korlátozott gondnokság alatt,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerinti összeférhetetlenségi ok.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann nyújt, a 06 (46) 512-700/2788-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő
megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 430053-2/2017, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).
– személyesen: Molnárné Palotai Mariann, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. MMJV
Polgármesteri Hiv. Polgármesteri Kabinet Humánerőforrás Osztály Tel: 06 (46) 512-700/2788 m.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetési programot a Korm. rendelet alapján a nevelőtestület
véleményezi. A pályázókat a Kjt.-ben meghatározott személyekből álló bizottság hallgatja meg. A pályázatokról
MMJV Önkorm.-nak Közgyűlése a Közgyűlés KKTI és Sport Bizottsága, valamint az Nkt., a Korm. rendelet és
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint véleményezésre jogosultak véleményét is figyelembe véve dönt.
A próbaidő kikötésére a Kjt. 21/A. §, illetve a Korm. rendelet 29. § rendelkezései az irányadók.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miskolc város honlapja
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.
***

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci Százszorszép Óvoda
intézményvezető (magasabb 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. 08. 01-től – 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Serház u. 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvoda vezetői feladatok
elvégzése, így különösen az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során
gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított
jogköröket. Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodása; munkáltatói jogok gyakorlása;
döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
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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 továbbiakban: Nkt.), valamint 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 továbbiakban: Korm. rendelet)
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörbetöltéséhez szükséges, az
Nkt. 3. számú mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkoztatás megtartására vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és
vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja,
– a felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmány, okmányok másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
teljesen korlátozott gondnokság alatt,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerinti összeférhetetlenségi ok.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann nyújt, a 06 (46) 512-700/2788-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő
megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 430053-4/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).
– személyesen: Molnárné Palotai Mariann, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. MMJV
Polgármesteri Hiv. Polgármesteri Kabinet Humánerőforrás Osztály, tel.: 06 (46) 512-700/2788 m.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetési programot a Korm. rendelet alapján a nevelőtestület
véleményezi. A pályázókat a Kjt.-ben meghatározott személyekből álló bizottság hallgatja meg. A pályázatokról
MMJV Önkorm.-nak Közgyűlése a Közgyűlés KKTI és Sport Bizottsága, valamint az Nkt., a Korm. rendelet és
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint véleményezésre jogosultak véleményét is figyelembe véve dönt.
A próbaidő kikötésére a Kjt. 21/A. §, illetve a Korm. rendelet 29. § rendelkezései az irányadók.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miskolc város honlapja
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.
***

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci Napraforgó Óvoda
intézményvezető (magasabb 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. 08. 01.-től 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Gesztenyés utca 18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvoda vezetői feladatok
elvégzése, így különösen az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során
gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított
jogköröket. Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodása; munkáltatói jogok gyakorlása;
döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
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 (a továbbiakban: Nkt.),
valamint 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 továbbiakban:
Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörbetöltéséhez szükséges,
az Nkt. 3. számú mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év, pedagógus-munkakörben vagy heti 10 foglalkoztatás megtartására vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és
vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja,
– a felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmány, okmányok másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
teljesen korlátozott gondnokság alatt,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerinti összeférhetetlenségi ok.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann nyújt, a 06 (46) 512-700/2788-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő
megküldésével (3525 Miskolci, Városház tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 430053-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).
– személyesen: Molnárné Palotai Mariann, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. MMJV
Polgármesteri Hiv. Polgármesteri Kabinet Humánerőforrás Osztály Tel: 06 (46) 512-700/2788 m.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetési programot a Korm. rendelet alapján a nevelőtestület
véleményezi. A pályázókat a Kjt.-ben meghatározott személyekből álló bizottság hallgatja meg. A pályázatokról
MMJV Önkorm.-nak Közgyűlése a Közgyűlés KKTI és Sport Bizottsága, valamint az Nkt., a Korm. rendelet és
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint véleményezésre jogosultak véleményét is figyelembe véve dönt.
A próbaidő kikötésére a Kjt. 21/A. § illetve a Korm. rendelet 29. § rendelkezései az irányadók.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miskolc város honlapja
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.
***
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pilisszentlászlói Vadvirág 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 01. – 2022. július 01.-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény zavartalan
működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása,
az intézményi munka szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy
bevándorolt, letelepedett kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai oktatási-nevelési helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket
tartalmazó vezetési program,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához,
– nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
– nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
– nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 20. § (2c) bekezdésekben foglalt követelményeknek megfelel.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Attila polgármester nyújt, a 06 (26) 785-063-as
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pilisszentlászló Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2000
Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.
– személyesen: Központi Iktató, Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálásának határideje: 2017. májusi képviselő-testületi
ülés. A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összehívott bizottság
véleményezi. A pályázatokról Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályáztató
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Próbaidő: a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése alapján nincs. Kinevezés szerinti munkakör: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezésein túl a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével kerül megállapításra.
***
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IGAZGATÓ – I/B

Emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Ádám Jenő 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: Csongrád megye, 6795 Bordány, Bem 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 rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/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 Ördögné Gárgyán Mária nyújt, a 06 (62) 795-226-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6726 Szeged,
Szeged Bal fasor 17–21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KLIK/062/3059-5/2017., 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:
– KIH 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 Szegedi
Tankerületi Központ címére (6726 Szeged, Bal fasor 17–21.). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ádám Jenő Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //kk.gov.hu/szeged honlapon szerezhet.
***

Emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Algyői Fehér 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. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6750 Algyő, Sport 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 rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, /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,
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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 Ördögné Gárgyán Mária nyújt, a 06 (62) 795-226-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6726 Szeged,
Szeged Bal fasor 17–21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KLIK/062/3059-7/2017., 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:
– KIH 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 Szegedi
Tankerületi Központ címére (6726 Szeged, Bal fasor 17–21.). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Algyői Fehér Ignác
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //kk.gov.hu/szeged honlapon szerezhet.
***

3786

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 6–9. szám

Emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Sándorfalvi Térségi 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, 6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 15–17.
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 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.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ördögné Gárgyán Mária nyújt, a 06 (62) 795-226-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6726 Szeged,
Szeged Bal fasor 17–21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KLIK/062/3059-6/2017., 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.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH 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 Szegedi
Tankerületi Központ címére (6726 Szeged, Bal fasor 17–21.). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Sándorfalvi Térségi
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //kk.gov.hu/szeged honlapon szerezhet.
***

Emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv 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.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6723 Szeged, Sólyom 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/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,
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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 Ördögné Gárgyán Mária nyújt, a 06 (62) 795-226-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6726 Szeged,
Szeged Bal fasor 17–21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KLIK/062/3059-3/2017., 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.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH 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 Szegedi
Tankerületi Központ címére (6726 Szeged, Bal fasor 17–21.). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szeged és Térsége Bárczi
Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //kk.gov.hu/szeged honlapon szerezhet.
***
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Emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, 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, 6723 Szeged, Csongor 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 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 Ördögné Gárgyán Mária nyújt, a 06 (62) 795-226-os
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6726 Szeged,
Szeged Bal fasor 17–21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KLIK/062/3059-2/2017., 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:
– KIH 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 Szegedi
Tankerületi Központ címére (6726 Szeged, Bal fasor 17–21.). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //kk.gov.hu/szeged honlapon szerezhet.
***

Emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi Deák 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. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6723 Szeged, József Attila sugárút 118–120.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a köznevelési intézmény
vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal 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/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 Ördögné Gárgyán Mária nyújt, a 06 (62) 795-226-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6726 Szeged,
Szeged Bal fasor 17–21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KLIK/062/3059-4/2017., 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:
– KIH 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 Szegedi
Tankerületi Központ címére (6726 Szeged, Bal fasor 17–21.). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szegedi Deák Ferenc
Gimnázium intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //kk.gov.hu/szeged honlapon szerezhet.
***
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Emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tabán 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: Csongrád megye, 6723 Szeged, Tabán 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 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 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ördögné Gárgyán Mária nyújt, a 06 (62) 795-226-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (6726 Szeged,
Szeged Bal fasor 17–21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KLIK/062/3059-1/2017., 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:
– KIH 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 Szegedi
Tankerületi Központ címére (6726 Szeged, Bal fasor 17–21.). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Tabán Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //kk.gov.hu/szeged honlapon szerezhet.
***
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ÓVODAVEZETŐ – II/A
Aszód Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Aszódi Napsugár 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. 08. 01. – 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest Megye, 2170 Aszód, Szent Imre u. 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a pedagógiai munka szervezése,
irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, a pénzeszközzel való észszerű, célszerű
és takarékos gazdálkodás, intézményi költségvetés betartása, az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének
megszervezése, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörgyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmények és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség;
– b) pontjában meghatározott pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– c) pontjában meghatározott pedagógus-munkakörben szerzett – 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;
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő
rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz;
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontja alapján büntetlen előélet és
cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
– végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata;
– az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása;
– büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
– nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a képviselő-testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő
tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, írásban, zárt borítékban, 1 eredeti példányban a pályázatnak Aszód Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (2170 Aszód, Szabadság tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot, valamint „Pályázat az Aszódi Napsugár Óvoda magasabb vezetői álláshelyére”,
– személyesen: Sztán István polgármesternek címezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.).
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A pályázat elbírálásának rendje, módja: a pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett
valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően
a jogszabályokban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján Aszód Város Önkormányzata
Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén
bírálja el a Képviselő-testület (várhatóan: június).
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat kiírás közzétételének helye:
- KIH közigazgatási állásportál,
- www.aszod.hu honlapon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aszod.hu honlapon szerezhet.
***

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mackós Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő
kikötéssel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 1-jétől 2022. júl. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1126 Budapest, Németvölgyi út 46.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda szakszerű és törvényes
működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogkörök gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– vezetési program,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közszolgálati Állásportál honlapján való megjelenést követő 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gilicze Zoltán nyújt, a 06 (1) 224-5994-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat címére történő megküldésével
(1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: VIII/115996/2016., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető,
– személyesen: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal, Budapest, 1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közszolgálati Állásportál honlapján való megjelenéstől számított 90 nap,
vagy az annak elteltét követő első képviselő-testületi ülés napja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot 3 példányban kell benyújtani. A kiíró
az esetleges hiányok pótlására nyolc napot biztosít, amely határidő a hiánypótlási felszólítás pályázó általi
kézhezvételének napjától kezdődik. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázatok nem érkeznek.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyvidek.hu honlapon szerezhet.
***

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zuglói Csicsergő 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. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1149 Budapest, Fráter György tér 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény irányítása és
képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény
alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe
tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.
Illetmény és 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:
– felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
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Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű elhivatottság,
– határozottság,
– magabiztosság,
– kapcsolatteremtő készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– 5 év szakmai gyakorlat igazolása,
– részletes szakmai önéletrajz,
– az óvoda elfogadott pedagógiai programját alapul vevő vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést
nyerhetnek,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén, a pályázóval szemben a Kjt. 41. §
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy
kéri zárt ülés tartását.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázattal kapcsolatosan szakmai információt a Köznevelési Csoport nyújt a 06 (1) 872-9472-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb információt a Humánpolitikai Csoport nyújt a 06 (1) 872-9223-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban, a pályázott intézmény megjelölésével a pályázatnak a Budapest Főváros XIV.
kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (Budapest Főv. IV. kerület Zugló Önkormányzat
Polgármestere részére, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Intézményvezetői pályázat,
– személyesen: az Ügyfélszolgálati Csoporton keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázat elbírálásának rendje: intézményvezetői, magasabb vezetői megbízás csak intézményvezetői
szakképzettséget igazoló képesítéssel rendelkező személynek adható. Folyamatban lévő – intézményvezetői
szakképzettséget adó – képzés esetén a végzettséget igazoló dokumentumot legkésőbb a fenntartó által megadott
időpontban szükséges bemutatni.
A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A magasabb
vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén három hónap próbaidő kikötése.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás közzétételi helye:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Zugló portál (www.zuglo.hu).
***
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zuglói Kerékgyártó 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. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 35–39.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény irányítása és
képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény
alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe
tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.
Illetmény és 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:
– felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű elhivatottság,
– határozottság,
– magabiztosság,
– kapcsolatteremtő készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– 5 év szakmai gyakorlat igazolása,
– részletes szakmai önéletrajz,
– az óvoda elfogadott pedagógiai programját alapul vevő vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést
nyerhetnek,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén, a pályázóval szemben a Kjt. 41. §
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy
kéri zárt ülés tartását.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázattal kapcsolatosan szakmai információt a Köznevelési Csoport nyújt a 06 (1) 872-9472-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb információt a Humánpolitikai Csoport nyújt a 06 (1) 872-9223-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban, a pályázott intézmény megjelölésével a pályázatnak a Budapest Főváros XIV.
kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (Budapest Főv. IV. kerület Zugló Önkormányzat
Polgármestere részére, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Intézményvezetői pályázat,
– személyesen: az Ügyfélszolgálati Csoporton keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázat elbírálásának rendje: intézményvezetői, magasabb vezetői megbízás csak intézményvezetői
szakképzettséget igazoló képesítéssel rendelkező személynek adható. Folyamatban lévő – intézményvezetői
szakképzettséget adó – képzés esetén a végzettséget igazoló dokumentumot legkésőbb a fenntartó által megadott
időpontban szükséges bemutatni.
A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A magasabb
vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén három hónap próbaidő kikötése.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás közzétételi helye:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Zugló portál (www.zuglo.hu).
***

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zuglói Mályva 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. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1141 Budapest, Mályva köz 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény irányítása és
képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény
alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe
tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.
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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 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:
– felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű elhivatottság,
– határozottság,
– magabiztosság,
– kapcsolatteremtő készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– 5 év szakmai gyakorlat igazolása,
– részletes szakmai önéletrajz,
– az óvoda elfogadott pedagógiai programját alapul vevő vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést
nyerhetnek,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén, a pályázóval szemben a Kjt. 41. §
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy
kéri zárt ülés tartását.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázattal kapcsolatosan szakmai információt a Köznevelési Csoport nyújt a 06 (1) 872-9472-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb információt a Humánpolitikai Csoport nyújt a 06 (1) 872-9223-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban, a pályázott intézmény megjelölésével a pályázatnak a Budapest Főváros XIV.
kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (Budapest Főv. IV. kerület Zugló Önkormányzat
Polgármestere részére, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Intézményvezetői pályázat,
– személyesen: az Ügyfélszolgálati Csoporton keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
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A pályázat elbírálásának rendje: intézményvezetői, magasabb vezetői megbízás csak intézményvezetői
szakképzettséget igazoló képesítéssel rendelkező személynek adható. Folyamatban lévő – intézményvezetői
szakképzettséget adó – képzés esetén a végzettséget igazoló dokumentumot legkésőbb a fenntartó által megadott
időpontban szükséges bemutatni.
A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A magasabb
vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén három hónap próbaidő kikötése.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás közzétételi helye:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Zugló portál (www.zuglo.hu).
***

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Zuglói Napraforgó 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. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1145 Budapest, Újvidék sétány 3–5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény irányítása és
képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény
alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe
tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.
Illetmény és 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:
– felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű elhivatottság,
– határozottság,
– magabiztosság,
– kapcsolatteremtő készség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– 5 év szakmai gyakorlat igazolása,
– részletes szakmai önéletrajz,
– az óvoda elfogadott pedagógiai programját alapul vevő vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést
nyerhetnek,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén, a pályázóval szemben a Kjt. 41. §
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy
kéri zárt ülés tartását.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázattal kapcsolatosan szakmai információt a Köznevelési Csoport nyújt a 06 (1) 872-9472-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb információt a Humánpolitikai Csoport nyújt a 06 (1) 872-9223-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban, a pályázott intézmény megjelölésével a pályázatnak a Budapest Főváros XIV.
kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (Budapest Főv. IV. kerület Zugló Önkormányzat
Polgármestere részére, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Intézményvezetői pályázat,
– személyesen: az Ügyfélszolgálati Csoporton keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázat elbírálásának rendje: intézményvezetői, magasabb vezetői megbízás csak intézményvezetői
szakképzettséget igazoló képesítéssel rendelkező személynek adható. Folyamatban lévő – intézményvezetői
szakképzettséget adó – képzés esetén a végzettséget igazoló dokumentumot legkésőbb a fenntartó által megadott
időpontban szükséges bemutatni.
A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A magasabb
vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén három hónap próbaidő kikötése.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás közzétételi helye:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Zugló portál (www.zuglo.hu).
***
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zuglói Zöld Lurkók 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. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1144 Budapest, Füredi park 6–8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény irányítása és
képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény
alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe
tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.
Illetmény és 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:
– felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű elhivatottság,
– határozottság,
– magabiztosság,
– kapcsolatteremtő készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– 5 év szakmai gyakorlat igazolása,
– részletes szakmai önéletrajz,
– az óvoda elfogadott pedagógiai programját alapul vevő vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést
nyerhetnek,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén, a pályázóval szemben a Kjt. 41. §
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
– arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy
kéri zárt ülés tartását.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázattal kapcsolatosan szakmai információt a Köznevelési Csoport nyújt a 06 (1) 872-9472-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb információt a Humánpolitikai Csoport nyújt a 06 (1) 872-9223-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban, a pályázott intézmény megjelölésével a pályázatnak a Budapest Főváros XIV.
kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (Budapest Főv. IV. kerület Zugló Önkormányzat
Polgármestere részére, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Intézményvezetői pályázat,
– személyesen: az Ügyfélszolgálati Csoporton keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázat elbírálásának rendje: intézményvezetői, magasabb vezetői megbízás csak intézményvezetői
szakképzettséget igazoló képesítéssel rendelkező személynek adható. Folyamatban lévő – intézményvezetői
szakképzettséget adó – képzés esetén a végzettséget igazoló dokumentumot legkésőbb a fenntartó által megadott
időpontban szükséges bemutatni.
A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A magasabb
vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén három hónap próbaidő kikötése.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás közzétételi helye:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Zugló portál (www.zuglo.hu)
***

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
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. október 1-től 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Templom tér 13.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 7. melléklete és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, felsőfokú óvodapedagógus és pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
– legalább 5 éves pedagógiai munkakörben, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
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–
–
–
–

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– személyi adatok,
– szakmai életutat bemutató önéletrajz,
– oklevelek, bizonyítványok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázattal összefüggésben szükséges mértékű
kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthessenek,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat tárgyalását.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gutmayer Bernadett nyújt, a (20) 412-4599-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati a beosztás
megnevezését: Pályázat a Mese-domb Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a hatályos jogszabályokban szabályozott véleményezési határidő lejártát
követő első képviselő-testületi ülés, de legkésőbb szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Csabrendek Község Önkormányzata honlapja (www.csabrendek.hu)
– KIH közigazgatási állásportál
***

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Érdi Szivárvány Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető) 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. 22-től 2022. 08. 21. napjáig szól.
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A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a 2011. évi CXC. törvény 69. §
(1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása. Az intézmény törvényes működésének
biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, illetve a jogszabályokban előírt munkáltatói
jogok gyakorlása.
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, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben
foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
– 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,
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés,
illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– intézményvezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program,
– a végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény
másolata,
– hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat
arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 22. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi Józsefné nyújt, a 06 (23) 522-345-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
14/3943/3/2017., valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.
– személyesen: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 8.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázó intézmény vezetésére vonatkozó programja átadásra kerül
30 napos határidővel véleményezésre az intézmény nevelőtestülete, illetve a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes
területi szerve részére. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.erd.hu – 2017. március 1.
– Érdi Újság
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A véleményező testületek véleményét mérlegelve a végleges döntést Érd MJV Közgyűlése hozza meg. A pályázatot
mellékletekkel együtt kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani.
***

Kálmánháza Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kálmánházi Benedek Elek Óvoda
óvodavezető magasabb 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. június 1. – 2022. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4434 Kálmánháza, Kossuth utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben foglaltakra.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus, felsőfokú végzettség,
– szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető,
– óvodapedagógusként végzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételei eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– B kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése
szerint szakmai önéletrajz,
– vezetési program,
– a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás, vagy okirat,
– intézményvezetésre vonatkozó program,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyi adatainak kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szatlóczkiné Diszházi Katalin nyújt, a 06 (42) 244-000-ás
telefonszámon, 12. mellék.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Kálmánháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4434
Kálmánháza, Nyíregyházi út 71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 715/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
– személyesen: Szatlóczkiné Diszházi Katalin, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4434 Kálmánháza, Kálmánháza
Nyíregyházi út 71.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályban
meghatározottak által írásba foglalt véleményeket mérlegelve Kálmánháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Kálmánháza Község Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. március 1.
– Kálmánháza Község Önkormányzat honlapján – 2017. március 1.
***
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IGAZGATÓ – II/A

Szekszárd Megyei Jogú Város Ökormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Babits Mihály Kulturális Központ
igazgató 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: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga;
– a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek, illetve a fent megnevezett szakvizsgának
megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat;
– kiemelkedő közművelődési tevékenység.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– igazolt idegennyelv-ismeret;
– vezetői gyakorlat,
– államháztartási és vezetési ismeretek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázónak a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. §-ában előírt szakmai gyakorlatát is igazoló szakmai
életrajza;
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzeléssel;
– az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés és az idegennyelv-ismeret meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző
által hitelesített másolata;
– erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban feltüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majnay Gábor osztályvezető nyújt, a 06 (74) 504-160-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, mint pályáztató
címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: kulturális központ – igazgatói pályázat.
– személyesen: dr. Molnár Kata jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 27–31.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat véleményezését követő első közgyűlés dönt a pályázó
megbízásáról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.szekszard.hu – 2017. március 31.
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.
***
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ÓVODAVEZETŐ – II/B
Buj Község Önkormányzata képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde
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. 07. 11. – 2022. 07. 10-ig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4483 Buj, Rákóczi utca 4–6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Buji Aranyalma Egységes Óvoda
és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak az ellátása a hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások szerint.
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,
– óvodapedagógus szakmai gyakorlat és szakmai tapasztalat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
3 példányban,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja
a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának
megismeréséhez,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 11. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Károly nyújt, a 06 (42) 205-455-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Buj Község Önkormányzata képviselő-testülete címére történő megküldésével
(4483 Buj, Rákóczi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2598/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő
ülésén. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.buj.hu
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.buj.hu honlapon szerezhet.
***

Törtel Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Törteli Tulipán Óvoda
intézményvezető munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. július 24-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 1–5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben és annak
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény
irányítása, szakszerű és törvények működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való észszerű, célszerű
és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény
alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus,
– pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat, vagy heti 10 tanóra, vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga), vagy
közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak, vagy tanügyigazgatási szakértő szakirányú továbbképzési
szak, vagy vezető óvodapedagógusi szakirányú továbbképzési szak, vagy óvodamenedzser szakképzettség,
– intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy
a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
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Előnyt jelentő kompetenciák:
– Pedagógus II. besorolás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll
a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt,
– szakmai gyakorlatról hiteles igazolás,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának
megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
– pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen
tárgyalja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 25. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Godó Tibor polgármester nyújt, a 06 (53) 576-012-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem kell összefűzni) kell benyújtani.
– postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent
István tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 810/2017.,
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 189. §–191. §-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek véleményezik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– Törtel Község Önkormányzatának honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a véleményezéseket követően Törtel Község
Önkormányzata Képviselő-testülete dönt
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tortel.hu honlapon szerezhet.
***
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INTÉZMÉNYVEZETŐ – II/B

Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői (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. szeptember 1-től 2022.
augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc 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 gyakorlás és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket
a jogszabály nem utal más hatáskörbe valamint kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény, valamint
a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud
biztosítani.
Pályázati feltételek:
– főiskola, egyetemi szintű végzettség,
– a német nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– 5 év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a német nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz (4 példányban),
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével) (4 példányban),
– vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (4 példányban),
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata (4 példányban),
– a pályázat véleményezésében és elbírálásában részt vevők betekintési jogára utaló nyilatkozat (4 példányban),
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a német nemzetiséghez tartónak vallja-e magát (4 példányban),
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, azt vállalja
(4 példányban),
– nyilatkozat a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan (4 példányban).
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon való megjelenést követő 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kosztolányi Zsolt jegyző nyújt, a 06 (69) 869-410-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7754 Bóly,
Rákóczi Ferenc utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Bólyi Általános Iskola
Vezető – Bóly,
– személyesen: Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal, Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
meghatározott szervezetek véleményezik, amelyet követően a pályázatokról a fenntartó Képviselő-testület dönt
Bóly város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértésének beszerzésével. A Képviselő-testület a véleményezési
határidő lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás
bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
***

Városi Önkormányzat Dévaványa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dévaványai Általános Művelődési Központ
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. augusztus 1-től, 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5510 Dévaványa, Eötvös József utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában
foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény törvényes működésének biztosítása, szakmai munka
irányítása, az intézményi költségvetés betartása, a beosztottak tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, 2011. évi CXC. törvény. 67. § (1) és (6) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. §
(1) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6/E. § (2) bekezdése szerinti feltételek megléte.,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
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– cselekvőképesség,
– annak igazolása hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési, fejlesztési
elképzelésekkel, valamint vezetési programot
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a vezető nem áll
az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők
megismerhetik,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn
a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e,
vagy zárt ülés tartását kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Andrea aljegyző nyújt, a 06 (66) 483-255-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, ajánlottan, a pályázatnak a Városi Önkormányzat Dévaványa címére történő megküldésével
(Valánszki Róbert polgármester, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: DV/1591-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: DÁMK
igazgatói pályázat.
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező
szervezetek véleményének beérkezése után a pályázatokat az Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság
véleményezi. A megbízásról Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója
a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Dévaványai Hírlap,
– www.devavanya.hu,
– www.ecsegfalva.hu.
***
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ÓVODAVEZETŐ – III/A

Abony Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pingvines Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető (magasabb vezető) 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 01. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3–5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gyakorolja a Szervezeti és
Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói
jogköröket.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, illetve a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus felsőfokú végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések, szakmai program,
– az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben
végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,
– a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők,
valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület megismerhesse, abba betekinthessen,
– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában lévő személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázat elbírálása során hozzájárul-e nyílt ülés tartásához, vagy zárt ülés
tartását kéri.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nyújt, a
06 (53) 562-095-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Abony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/696/2017.,
valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető,
– személyesen: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező
szervezetek véleményének beérkezése után a pályázókat a Humánpolitikai Bizottság meghallgatja, a pályázatokat
véleményezi. Az intézményvezető megbízásáról a Képviselő-terület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Abony város honlapja – 2017. április 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármesternek címezve, zárt borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 példányban kell beadni. Postacím:
Abony Város Önkormányzata, 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.
***

Balotaszállás Községi Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
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. augusztus 1-től 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint utca 29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
és végrehajtási rendeleteire, az egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCL. törvényben és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra.
Illetmény és 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 az 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, óvodapedagógusi szakképzettség,
– óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és szakmai gyakorlat hiteles igazolása,
– az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó
program,
– a gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések,
– a szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat
benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Balotaszállási
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll
köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
– a pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléshez, sokszorosításához, valamint a pályázat tartalmának az elbírálásában és a döntéshozatalban
érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén
tárgyalja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszta István polgármester nyújt, a 06 (77) 442-098-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Balotaszállás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6412
Balotaszállás, Ady Endre utca 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 329/2017/B., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető,
– személyesen: Huszta István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 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. rendeletben foglalt pályázati
eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Balotaszállás
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Balotaszállás Községi Önkormányzat honlapja (www.balotaszallas.hu) – 2017. április 10.
– Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján – 2017. április 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat
a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgy
megjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban elektronikusan.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balotaszallas.hu honlapon szerezhet.
***
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Borsodbóta Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha
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. augusztus hó 1. napjától 2022.
július hó 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3658 Borsodbóta, Rákóczi út 76.
A beosztáshoz 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, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok hitelesített másolata,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat hitelesített
másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll
a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
– írásbeli nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
– írásbeli nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata
tartalmának megismeréséhez,
– írásbeli nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének vállalásáról, amennyiben pályázatának zárt ülés
keretében történő tárgyalását kéri, úgy erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Borsodbóta Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3658
Borsodbóta, Széchenyi út 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
236/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jogszabályban meghatározott véleményezési határidő lejártát követő soron következő ülésén bírálja el.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– Borsodbóta Község Önkormányzatának hirdetőtáblája – 2017. április 6.
***

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zugliget Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő
kikötéssel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1-jétől 2022. júl. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1125 Budapest, Zalai út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda szakszerű és törvényes
működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogkörök gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– vezetési program,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
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.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gilicze Zoltán nyújt, a 06 (1) 224-5994-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat címére történő megküldésével
(1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető,
– személyesen: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal, Budapest, 1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közszolgálati Állásportál honlapján való megjelenéstől számított 90 nap,
vagy az annak elteltét követő első képviselő-testületi ülés napja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot 3 példányban kell benyújtani. A kiíró
az esetleges hiányok pótlására nyolc napot biztosít, amely határidő a hiánypótlási felszólítás pályázó általi
kézhezvételének napjától kezdődik. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázatok nem érkeznek.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyvidek.hu honlapon szerezhet.
***

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet
a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Újpalotai Összevont Óvoda
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.
A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozott időtartam, 2017. augusztus 01. napjától 2022.
július 31. napjáig.
A munkavégzés helye: 1157 Budapest, Páskom park 37.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az önállóan működő
költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai Programjában
foglalt tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű,
törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása,
valamint az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. Az intézményvezető
az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézményben foglalkoztatott
közalkalmazottak felett.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 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, valamint a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók
juttatási szabályzatának rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
– legalább 5 éves óvodában megszerzett vezetői (óvodavezető, óvodavezető-helyettes, tagóvoda-vezető)
tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett,
– állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény)
X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet
VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet
tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény
(Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény
(Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt
nem áll,
– ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Elvárt kompetenciák:
– szakma iránti elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret,
– kiváló irányító és döntési képesség,
– kiemelkedő együttműködési képesség,
– empátia,
– menedzsment szemlétet,
– felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, illetve a pályázatban előírt további követelményeket igazoló okirat(ok) másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló kérelem másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
– az álláshely elnyerése esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
– nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
– a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
Az állás betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 1.
A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 7. (péntek)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Győri Andrea nyújt a 06 (1) 305-3310-es telefonszámon,
valamint személyesen munkanapokon ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, péntek:
8.00–11.30) a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
„A” épület földszint 18. hivatali helyiségében.
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A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban, két példányban „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Újpalotai Összevont
Óvoda intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani:
– postai úton a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
(1153 Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1–3.) részére címezve. A postai úton feladott pályázatoknak 2017.
április 7. napjáig be kell érkeznie.
– személyesen munkanapokon (hétfő: 8.00–18.00, kedd-csütörtök: 8.00–16.30, péntek: 8.00–12.30) legkésőbb
2017. április 7. napjáig 12.30 óráig kell benyújtani a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti
és Intézményfelügyeleti Főosztályra (1153 Budapest, Bocskai u. 1–3. A épület földszint 16. szoba) Reiszné Naszádi
Magdolna főosztályvezető részére.
A pályázatok elbírálásának rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak
megfelelő, érvényes pályázatokat benyújtó pályázókat eseti bizottság hallgatja meg. A pályázathoz készített
vezetési programról a nevelőtestület, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve véleményt
nyilvánít. A bizottsági javaslat és a nevelőtestület, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar véleménye alapján
a Képviselő-testület dönt az intézményvezető kinevezéséről. A pályázók a pályázatok eredményéről a döntést
követően írásban kapnak értesítést.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Életképek című kerületi újság,
– www.bpxv.hu.
***

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet
a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Hétszínvirág Összevont Óvoda
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.
A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozott időtartam, 2017. augusztus 01. napjától 2022. július 31.
napjáig.
A munkavégzés helye: 1154 Budapest, Aulich Lajos utca 4–-62.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az önállóan működő
költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai Programjában
foglalt tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű,
törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása,
valamint az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. Az intézményvezető
az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézményben foglalkoztatott
közalkalmazottak felett.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 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, valamint a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók
juttatási szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
– legalább 5 éves óvodában megszerzett vezetői (óvodavezető, óvodavezető-helyettes, tagóvoda-vezető)
tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett,
– állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény)
X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet
VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet
tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény
(Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény
(Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt
nem áll,
– ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Elvárt kompetenciák:
– szakma iránti elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret,
– kiváló irányító és döntési képesség,
– kiemelkedő együttműködési képesség,
– empátia,
– menedzsment szemlétet,
– felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, illetve a pályázatban előírt további követelményeket igazoló okirat(ok) másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló kérelem másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
– az álláshely elnyerése esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
– nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
– a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
Az állás betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 1.
A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 7. (péntek)
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Győri Andrea nyújt a 06 (1) 305-3310-es telefonszámon,
valamint személyesen munkanapokon ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, péntek:
8.00–11.30) a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
„A” épület földszint 18. hivatali helyiségében.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban, két példányban „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Hétszínvirág Összevont
Óvoda intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani,
– postai úton a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
(1153 Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1–3.) részére címezve. A postai úton feladott pályázatoknak 2017.
április 7. napjáig be kell érkeznie.
– személyesen munkanapokon (hétfő: 8.00–18.00, kedd-csütörtök: 8.00–16.30, péntek: 8.00–12.30) legkésőbb
2017. április 7. napjáig 12.30 óráig kell benyújtani a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti
és Intézményfelügyeleti Főosztályra (1153 Budapest, Bocskai u. 1–3. A épület földszint 16. szoba) Reiszné Naszádi
Magdolna főosztályvezető részére.
A pályázatok elbírálásának rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak
megfelelő, érvényes pályázatokat benyújtó pályázókat eseti bizottság hallgatja meg. A pályázathoz készített
vezetési programról a nevelőtestület, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve véleményt
nyilvánít. A bizottsági javaslat és a nevelőtestület, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar véleménye alapján
a Képviselő-testület dönt az intézményvezető kinevezéséről. A pályázók a pályázatok eredményéről a döntést
követően írásban kapnak értesítést.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Életképek című kerületi újság,
– www.bpxv.hu.
***

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet
a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Összevont Óvoda
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.
A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozott időtartam, 2017. augusztus 01. napjától 2022.
július 31. napjáig.
A munkavégzés helye: 1151 Budapest, Szövőgyár u. 24.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az önállóan működő
költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai Programjában
foglalt tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű,
törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása,
valamint az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. Az intézményvezető
az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézményben foglalkoztatott
közalkalmazottak felett.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 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, valamint a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók
juttatási szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
– legalább 5 éves óvodában megszerzett vezetői (óvodavezető, óvodavezető-helyettes, tagóvoda-vezető)
tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett,
– állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény)
X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet
VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet
tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény
(Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény
(Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt
nem áll,
– ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Elvárt kompetenciák:
– szakma iránti elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret,
– kiváló irányító és döntési képesség,
– kiemelkedő együttműködési képesség,
– empátia,
– menedzsment szemlétet,
– felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, illetve a pályázatban előírt további követelményeket igazoló okirat(ok) másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló kérelem másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
– az álláshely elnyerése esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
– nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
– a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
Az állás betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 1.
A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 7. (péntek)
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Győri Andrea nyújt a 06 (1) 305-3310-es telefonszámon,
valamint személyesen munkanapokon ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, péntek:
8.00–11.30) a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
„A” épület földszint 18. hivatali helyiségében.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban, két példányban „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Összevont
Óvoda intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani:
– postai úton a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
(1153 Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1–3.) részére címezve. A postai úton feladott pályázatoknak 2017.
április 7. napjáig be kell érkeznie,
– személyesen munkanapokon (hétfő: 8.00–18.00, kedd-csütörtök: 8.00–16.30, péntek: 8.00–12.30) legkésőbb
2017. április 7. napjáig 12.30 óráig kell benyújtani a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti
és Intézményfelügyeleti Főosztályra (1153 Budapest, Bocskai u. 1–3. A épület földszint 16. szoba) Reiszné Naszádi
Magdolna főosztályvezető részére.
A pályázatok elbírálásának rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak
megfelelő, érvényes pályázatokat benyújtó pályázókat eseti bizottság hallgatja meg. A pályázathoz készített
vezetési programról a nevelőtestület, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve véleményt
nyilvánít. A bizottsági javaslat és a nevelőtestület, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar véleménye alapján
a Képviselő-testület dönt az intézményvezető kinevezéséről. A pályázók a pályázatok eredményéről a döntést
követően írásban kapnak értesítést.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Életképek című kerületi újság,
– www.bpxv.hu.
***

Egervár Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Egervári 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. 09. 01. – 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8913 Egervár, József Attila út 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló
2011-évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, valamint az intézmény tevékenységi körébe
tartozó vezetői feladatok ellátása.
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, óvodapedagógus,
– főiskola, óvodapedagógusi végzettség és pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben 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,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők
teljes körűen megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása
esetén megszünteti.
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó benyújtott pályázatát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyerkó Gábor nyújt, a 06 (30) 335-4740-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Egervár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8913 Egervár,
Vár utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 327/2017.,
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető,
– személyesen: Gyerkó Gábor, Zala megye, 8913 Egervár, Vár utca 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a véleményezésre
jogosultak véleményének megismerését, és a pályázók személyes meghallgatását követően, soron következő ülésén
hoz döntést a megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Zalai Hírlap
– KIH közigazgatási állásportál
– Település hirdetőtáblái
***
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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Komló Városi 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. július 3. napjától 2022. július 2. napjáig
szól.
A munkavégzés helye: 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.
A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes körű
pedagógiai szakmai vezetése, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és
az alapító okirat szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmények megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– a nevelés-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 pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– óvodavezetői munkakörben szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel,
– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 3. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Végh Edina a 06 (72) 584-024-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, egy eredeti példányban, a pályázatnak a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (7300 Komló, Városház tér 3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Pályázat
a Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor.
***

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nógrádszakáli Játék 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. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig
szól.
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3187 Nógrádszakál, Madách út 18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó jogszabályokban
meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, 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, óvodapedagógus,
– legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, óvodapedagógus,
– szakmai gyakorlat,
– ECDL.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
– büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettség igazolására az oklevél másolat (közjegyző által hitelesítve),
– a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési jogára utaló nyilatkozat,
– nyilatkozat a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan,
– a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radvánszky Judit nyújt, a 06 (32) 455-155-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nógrádszakál Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3187
Nógrádszakál, Madách út 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
280/2/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné
nyilváníthatja.
***

Ostoros Községi Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ostorosi Szőlőfürt 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. 08. 01. – 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3326 Ostoros, Szent István tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatási intézmény
vezetőjének 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 nem utal más hatáskörébe. 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 gyerekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet, és az intézményvezetői pótlékra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 8. sz.
mellékletének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, legalább öt év feletti szakmai tapasztalat,
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– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 66. § (1) bekezdés b) és c) pontjában
foglaltaknak való megfelelés,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésben foglaltaknak való
megfelelés,
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– a betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül
megállapításra,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hiteles másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba
betekinthetnek,
– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vasas Ágostonné nyújt, a 06 (30) 410-4565-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Ostoros Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3326 Ostoros,
Hősök tere 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O/736/2017.,
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető,
– személyesen Ostoros Községi Önkormányzat, Böjt László polgármester, Heves megye 3326 Ostoros, Hősök tere 4.
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 eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Ostoros Község honlapja, 2017. április 10.,
– KIH közigazgatási állásportál, 2017. április 10.
***
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2017. 08. 01-től 2022. 07. 31-ig tartó közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01-től 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló
2010. évi CXC. törvény 69. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és
az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése,
az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító
okirata szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– főiskola, óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
valamint pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– az adott nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt,
– a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és (2c) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek hiánya,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett státusz,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettség és szakképzettség igazolása,
– szakmai gyakorlat igazolása,
– vezetői program és helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zár ülés tartását,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését tanúsító feladóvevény.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Éva polgármester nyújt, a 06 (30) 994-8390-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 683/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető,
– elektronikus úton Szabóné Czifra Melinda részére a petijegyzo@upcmail.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Szabóné Czifra Melinda, Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt. Az érvényes pályázót a Képviselő-testület Humán Bizottság és a Képviselő-testület személyesen
is meghallgatja. Új közalkalmazotti kinevezés esetén a kinevezés négy hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2017. március 6.
– települési honlap – 2017. március 6.
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petfurdo.hu honlapon szerezhet.
***

Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet
a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha
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. 08. 16-től 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 19.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény zavartalan
működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása,
az intézményi munka szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
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– az adott nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt,
– a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és (2c) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek hiánya,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett státusz,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettség és szakképzettség igazolása,
– szakmai gyakorlat igazolása,
– vezetői program és helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zár ülés tartását,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodában szerzett vezetői gyakorlat.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a (99) 544-052-es telefonszámon kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja, helye:
– postai úton, a pályázatnak a Röjtökmuzsaj község polgármesterének címezve a 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki
u. 193. címre megküldve,
– személyesen: 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193.
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Óvoda vezetői pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat 2017. július 31-ig, képviselő-testületi hatáskörben kerül
elbírálásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Röjtökmuzsaj község honlapja – www.rojtokmuzsaj.hu
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rojtokmuzsaj.hu honlapon szerezhet.
***
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Sáta Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Sáta Napköziotthonos 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 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3659 Sáta, Kossuth út 61.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése,
az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyben lakás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
– nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalmás Zsoltné nyújt, a 06 (48) 438-001-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sáta Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3659 Sáta, Széchenyi
út 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2017., valamint
a munkakör megnevezését: Óvodavezető,
– személyesen: Szalmás Zsoltné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3659 Sáta, Széchenyi út 19.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleményezési határidő lejáratát követő 30. napot követő első
képviselő-testületi ülésen. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– Önkormányzat hirdetőtáblája
– www.sata.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
– önkormányzati bérlakás biztosított.
***
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IGAZGATÓ – III/A

Csömör Nagyközség Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Petőfi Sándor Művelődési Ház
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. augusztus 16. – 2022.
augusztus 15.-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Vörösmarty utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény törvényes
működtetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat
szerinti feladatok ellátása. Az igazgató felelős a költségvetés betartásáért, valamint a fenntartó által hozott döntések
végrehajtásáért. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, főiskolai közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
– a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy szakvizsgának megfelelő feladatkörben
legalább 5 éves szakmai gyakorlat és kiemelkedő közművelődési tevékenység,
– a megbízást követő két éven belül az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált államháztartási és vezetési
ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás
hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésnek kötelezettsége
alól, ha jogász, vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízást
megelőzően már elvégezte, és azt okirattal igazolja,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
– oklevél, diploma másolat,
– az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában
nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
– szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről,
– nyilatkozat hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy
zárt ülést tartson,
– nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
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A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István polgármester nyújt, a 06 (28) 544-048-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Fábri István polgármesternek címezve, a Csömör Nagyközség Önkormányzata
címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: Pályázat a Petőfi Sándor Művelődési Ház Igazgatói álláshelyére,
– személyesen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázót, a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül
a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezésről
a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejárta utáni testületi ülésen.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Csömör honlapja,
– Csömöri Hírmondó,
– Helyi Hírek.
***
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ÓVODAVEZETŐ – III/B

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kőbányai Csodapók Óvodában
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. augusztus 1-jétől 2022.
július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1104 Budapest, Mádi utca 127.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda szakszerű és
törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
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:
– felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása,
– szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági
erkölcsi bizonyítvány],
– a végzettséget igazoló oklevelek másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során;
– szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit nyújt, a 06 (1) 4338-153-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: K/18199/13/2017/XXII, valamint a beosztás megnevezését:
Óvodavezető,
– elektronikus úton Kálmánné Szabó Judit részére a KalmanneJudit@kobanya.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Kálmánné Szabó Judit, 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető megbízásáról − a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Képviselő-testület
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– www.kobanya.hu – 2017. március 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.
***

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kőbányai Kékvirág Óvodában
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. augusztus 1-jétől 2022. július 31-ig
szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1107 Budapest, Kékvirág utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda szakszerű és
törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
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:
– felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása,
– szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági
erkölcsi bizonyítvány],
– a végzettséget igazoló oklevelek másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során,
– szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit nyújt, a 06 (1) 433-8153-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: K/18199/16/2017/XXII., valamint a beosztás megnevezését:
Óvodavezető,
– elektronikus úton Kálmánné Szabó Judit részére a KalmanneJudit@kobanya.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Kálmánné Szabó Judit, 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető megbízásáról − a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Képviselő-testület
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– www.kobanya.hu – 2017. március 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.
***
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kőbányai Gépmadár Óvodában
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. augusztus 1-jétől 2022. július 31-ig
szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1106 Budapest, Gépmadár utca 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda szakszerű és
törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
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:
– felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása,
– szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági
erkölcsi bizonyítvány],
– a végzettséget igazoló oklevelek másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során,
– szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit nyújt, a 06 (1) 433-8153-as
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: K/18199/14/2017/XXII., valamint a beosztás megnevezését:
Óvodavezető,
– elektronikus úton Kálmánné Szabó Judit részére a KalmanneJudit@kobanya.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Kálmánné Szabó Judit, 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető megbízásáról − a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Képviselő-testület
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– www.kobanya.hu – 2017. március 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.
***

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kőbányai Kiskakas Óvodába
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. augusztus 1-jétől 2022.
július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1104 Budapest, Mádi utca 86–94.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda szakszerű és
törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
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:
– felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
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pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása,
– szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági
erkölcsi bizonyítvány],
– a végzettséget igazoló oklevelek másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során,
– szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit nyújt, a 06 (1) 433-8153-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: K/18199/17/2017/XXII, valamint a beosztás megnevezését:
Óvodavezető,
– elektronikus úton Kálmánné Szabó Judit részére a KalmanneJudit@kobanya.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Kálmánné Szabó Judit, 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető megbízásáról − a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Képviselő-testület
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– www.kobanya.hu – 2017. március 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.
***
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvodában
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. augusztus 1-jétől 2022. július 31-ig
szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1103 Budapest, Kada utca 27–29.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda szakszerű és
törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
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:
– felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása,
– szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági
erkölcsi bizonyítvány],
– a végzettséget igazoló oklevelek másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során,
– szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit nyújt, a 06 (1) 433-8153-as
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: K/18199/15/2017/XXII, valamint a beosztás megnevezését:
Óvodavezető,
– elektronikus úton Kálmánné Szabó Judit részére a KalmanneJudit@kobanya.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Kálmánné Szabó Judit, 1102 Budapest, Szent László tér 29. fsz. 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető megbízásáról − a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Képviselő-testület
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– www.kobanya.hu – 2017. március 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.
***

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kőbányai Mászóka Óvodában
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. augusztus 1-jétől 2022. július 31-ig
szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1105 Budapest, Ászok utca 1–3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda szakszerű és
törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
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:
– felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
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pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása,
– szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági
erkölcsi bizonyítvány],
– a végzettséget igazoló oklevelek másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során,
– szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit nyújt, a 06 (1) 433-8153-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: K/18199/18/2017/XXII., valamint a beosztás megnevezését:
Óvodavezető,
– elektronikus úton Kálmánné Szabó Judit részére a KalmanneJudit@kobanya.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Kálmánné Szabó Judit, 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető megbízásáról − a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Képviselő-testület
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– www.kobanya.hu – 2017. március 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.
***
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Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Százszorszép 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 1. napjától 2022.
július 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Honvéd utca 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: intézményirányítás, az intézmény
alaptevékenységébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek
megteremtése, az önállóan működő költségvetési szerv vezetőinek hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatatok
ellátása.
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) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– 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 állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat, legalább 1–3 év vezetői tapasztalat,
– köztartozás mentesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 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, kéri-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy
tárgyalásakor zárt ülést tartsanak, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyalásához,
– szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás,
– végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok eredeti, vagy hiteles másolata,
– a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési
program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
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A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörös Sándor polgármester nyújt, a 06 (78) 437-116-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testülete címére történő megküldésével
(6087 Dunavecse, Fő út 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1050-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető,
– elektronikus úton Vörös Sándor polgármester részére a polgarmester@dunavecse.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Vörös Sándor polgármester, Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út 43.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Dunavecse Város honlapja – 2017. március 30.
– KIH közigazgatási állásportál.
A munkáltatóval kapcsolatban további információs a www.dunavecse.hu honlapon szerezhet.
***

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Benedek Elek 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. augusztus 1-jétől 2022.
július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Eger, Vallon u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény irányítása,
képviselete, a működés személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, együttműködés
más szervezetekkel, igény szerint beszámolás az intézmény munkájáról, az előírt dokumentáció vezetése és
a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése. A szakmai és gazdálkodási jogszabályokban meghatározott óvoda
vezetői feladatok ellátása, az óvoda szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a hatékony és takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogokat gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
– legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– az óvodában óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c), (2d), (2e) és (5) bekezdése
szerinti kizáró okok hiánya,
– a magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete.
A pályázathoz csatolni kell a pályázónak
– a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseit, vezetői programját,
– az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolatát (az eredeti okiratot a pályáztatási eljárás
során be kell mutatni),
– az 5 éves szakmai gyakorlat igazolását,
– a szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, amellyel igazolja, hogy nem áll a Kjt. 20. § szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt, és ezzel összefüggésben nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely
kizárja az óvodában történő közalkalmazotti jogviszony létesítését,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik,
továbbá a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését
vállalja,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vele szemben a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség nem áll fenn,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy cselekvőképességét érintő gondnokság alatt nem áll.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon történő közzétételt követő 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Merczel Éva köznevelési referens nyújt, a 06 (36) 523-792-es
telefonszámon vagy a merczel.eva@ph.eger.hu email címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének címére történő megküldésével (Eger Dobó
István tér 2.), papír alapon 1 példányban a pályázó által aláírtan, és 1 példányban elektronikus adathordozón,
– személyesen.
A pályázatokról a munkáltatói jogkört gyakorló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
***
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Ney Ferenc 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. augusztus 1-jétől 2022.
július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Eger, Ifjúság u. 7–9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény irányítása,
képviselete, a működés személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, együttműködés
más szervezetekkel, igény szerint beszámolás az intézmény munkájáról, az előírt dokumentáció vezetése és
a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése. A szakmai és gazdálkodási jogszabályokban meghatározott óvoda
vezetői feladatok ellátása, az óvoda szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a hatékony és takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogokat gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
– legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– az óvodában óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c), (2d), (2e) és (5) bekezdése
szerinti kizáró okok hiánya,
– a magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete.
A pályázathoz csatolni kell a pályázónak
– a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseit, vezetői programját,
– az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolatát (az eredeti okiratot a pályáztatási eljárás
során be kell mutatni),
– az 5 éves szakmai gyakorlat igazolását,
– a szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, amellyel igazolja, hogy nem áll a Kjt. 20. § szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt, és ezzel összefüggésben nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely
kizárja az óvodában történő közalkalmazotti jogviszony létesítését,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik,
továbbá a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését
vállalja,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vele szemben a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség nem áll fenn,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy cselekvőképességét érintő gondnokság alatt nem áll.
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A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon történő közzétételt követő 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Merczel Éva köznevelési referens nyújt, a 06 (36) 523-792-es
telefonszámon vagy a merczel.eva@ph.eger.hu email címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének címére történő megküldésével (Eger Dobó
István tér 2.), papír alapon 1 példányban a pályázó által aláírtan, és 1 példányban elektronikus adathordozón,
– személyesen.
A pályázatokról a munkáltatói jogkört gyakorló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
***

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szivárvány 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. augusztus 1-jétől 2022. július 31-ig
szól.
A munkavégzés helye: Eger, Kertész u. 38.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény irányítása,
képviselete, a működés személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, együttműködés
más szervezetekkel, igény szerint beszámolás az intézmény munkájáról, az előírt dokumentáció vezetése és
a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése. A szakmai és gazdálkodási jogszabályokban meghatározott óvoda
vezetői feladatok ellátása, az óvoda szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a hatékony és takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogokat gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
– legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– az óvodában óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c), (2d), (2e) és (5) bekezdése
szerinti kizáró okok hiánya,
– a magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete.
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A pályázathoz csatolni kell a pályázónak
– a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseit, vezetői programját,
– az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolatát (az eredeti okiratot a pályáztatási eljárás
során be kell mutatni),
– az 5 éves szakmai gyakorlat igazolását,
– a szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, amellyel igazolja, hogy nem áll a Kjt. 20. § szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt, és ezzel összefüggésben nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely
kizárja az óvodában történő közalkalmazotti jogviszony létesítését,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik,
továbbá a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését
vállalja,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vele szemben a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség nem áll fenn,
– arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy cselekvőképességét érintő gondnokság alatt nem áll.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon történő közzétételt követő 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Merczel Éva köznevelési referens nyújt, a 06 (36) 523-792-es
telefonszámon vagy a merczel.eva@ph.eger.hu email címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének címére történő megküldésével (Eger Dobó
István tér 2.), papír alapon 1 példányban a pályázó által aláírtan, és 1 példányban elektronikus adathordozón,
– személyesen.
A pályázatokról a munkáltatói jogkört gyakorló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
***

Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Újvárosi 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. 08. 01-től 2022. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9730 Kőszeg, Deák Ferenc utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Újvárosi Óvoda óvoda
vezetői feladatainak ellátása – óvodapedagógus-munkakörben történő határozatlan idejű alkalmazás mellett –
a jogszabályoknak megfelelően: szakszerű, törvényes működés, takarékos gazdálkodás biztosítása, alkalmazottak
munkáltatói feladatainak ellátása, kötelező intézményi dokumentumok elkészítése. A megbízott vezető teljes
körűen felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért.
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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:
– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben eltöltött, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– az óvodában pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló
alkalmazás,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– közalkalmazotti jogviszonyt kizáró okok hiányának igazolása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
– vezetői és fejlesztési program,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséről,
– amennyiben van, érvényben lévő közalkalmazotti kinevezés másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban a pályázatnak a Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa címére történő
megküldésével (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.).
A megbízásról Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa dönt, a kötelező vélemények beszerzését illetően.
***

Nagylók Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Konyha
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. október 1. – 2022. augusztus 14-ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/C.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezető
feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a konyha működésével
kapcsolatos feladatok ellátása, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos
együttműködés.
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:
– főiskola, óvodapedagógus, konduktor-óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, – pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,
– magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett személy,
– 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (3) bekezdésében előírt szakképzettség,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
– vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai életrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
3 példányban,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél,
leckekönyv) másolata,
– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja
a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának
megismeréséhez,
– nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
– amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth József Nagylók Község polgármestere nyújt,
a 06 (25) 507-350-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nagylók Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2435 Nagylók,
Hunyadi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Nagylók/378/1/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető,
– személyesen: Tóth József, Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 189. §–191. §-ában s a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott
szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testülete
dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus-munkakörre szól.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
– Fejér Megyei Hírlap,
– www.nagylok.hu
– Dunaújvárosi Hírlap
***

Pecöl Község Önkormányzata- Megyehíd Község Önkormányzata-Kenéz Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pecöli Bóbita Művészeti 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. július 1-től 2022. július1-ig szól.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9754 Pecöl, Széchenyi u. 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működtetése,
az intézmény vezetésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus végzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a vezetői megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő
határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret,
– jártasság a művészeti programban.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány annak igazolására,hogy a pályázó nem áll az intézményben
végzett tevékenység folytatását kizáró foglakozástól való eltiltás/ büntetőeljárás hatály alatt, nem áll fenn
kizárási ok;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rauchné Király Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 (95) 490-001-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pecöl Község Önkormányzata – Megyehíd Község Önkormányzata – Kenéz Község
Önkormányzata címére történő megküldésével (9754 Pecöl, Széchenyi u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/145/2017., valamint a munkakör megnevezését:
óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleményezési eljárást követően Pecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Megyehíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kenéz Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete együttes képviselő-testületi ülésén dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– www.pecol.hu – 2017. április 3.
***

Péteri Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Aprók Háza Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 06. – 2022. 08. 05-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Magasabb vezetői pótlék.
Pályázati feltételek:
– szakirányú főiskolai végzettség,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– pedagógus-szakvizsga.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– vezetési program,
– a pályázó nyilatkozata, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 6-án tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Péteri Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2209 Péteri, Kossuth
Lajos utca 2.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 60 napon belül.
***
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IGAZGATÓ – III/B

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
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. július 1. napjától 2022.
június 30. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út 35.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Vikár Béla Művelődési Ház és
Könyvtár Igazgatói feladatainak ellátása, szakmai munkájának koordinálása, színvonalas szakmai tevékenységének
tervezése, szervezése, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti,
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1), vagy 6/B. § (1) és
(4) bekezdéseiben meghatározottak;
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörben kinevezhető;
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltak;
– felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat,
– köztartozás mentesség.
Előnyt jelentő kompetenciák:
– kiváló szintű kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életrajza, az eddigi szakmai tevékenység bemutatásával,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, – a magasabb vezetői megbízás idejére szóló – vezetési
program, Dunavecse Város kulturális életének megújulására vonatkozó elképzelései, koncepciója,
– a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő
munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
– a végzettségeket igazoló oklevelek hitelesített másolatai,
– az öt éves szakmai gyakorlat igazolása, korábbi munkaviszonyairól való igazolás,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló

3862

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 6–9. szám

–
–
–
–

okirata, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a megbízás kezdetétől számított két éven belül
a tanfolyamot elvégzi,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázatának a szakbizottság és a testület zárt ülésen történő
tárgyalását, ellenkező esetben a tárgyalás nyilvános történik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörös Sándor polgármester nyújt, a 06 (78) 437-116-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testülete címére történő megküldésével
(6087 Dunavecse, Fő út 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1065-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgató,
– elektronikus úton Vörös Sándor polgármester részére a polgarmester@dunavecse.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Vörös Sándor polgármester, Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út 43.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül
a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Ezt követően a Képviselő-testület dönt a pályázatról. A pályázat
kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Dunavecse Város honlapja – 2017. március 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunavecse.hu honlapon szerezhet.
***
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ÓVODAVEZETŐ – IV/A
Bélmegyer Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bélmegyeri Óvoda és Konyha
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 1-től 2022.
augusztus 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5643 Bélmegyer, Szabadság tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 69. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör, az intézmény teljes körű pedagógiai
szakmai vezetése. A Bélmegyeri Óvoda és Konyha irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása,
gazdálkodás rendjének betartása. Rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben illetve a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– legalább 5 év vezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
– 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 pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai fejlesztési elképzelések,
– szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (eredeti példány), amellyel a pályázó igazolja a büntetlen
előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés a) pontja szerinti összeférhetetlenséget
megbízása esetén megszünteti.
– a pályázó esetleges írásbeli kérése a pályázat elbírálásához kapcsolódó zárt képviselő-testületi ülés tartására.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a munkakör 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon való megjelenést követő 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács János polgármester nyújt, a 06 (66) 420-011-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, Kovács János polgármesternek címezve, a pályázatnak a Bélmegyer Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (5643 Bélmegyer, Petőfi utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését:
Pályázat a Bélmegyeri Óvoda és Konyha Intézményvezetői állásra,
– személyesen: Kovács János polgármester, 5643 Bélmegyer, Petőfi utca 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a jogszabályban biztosított véleményezési joggal rendelkező szervezetek
véleményének a beérkezése után az intézményvezetői megbízásról Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok benyújtását követő 30. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– Bélmegyer Község hivatalos hirdetőtáblája
– www.belmegyer.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja.
***

Csénye Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Csénye Község Önkormányzata
Csényei 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 1-től 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9611 Csénye, Ady E. u. 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működtetése,
az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus végzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a vezetői megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő
határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
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–
–
–
–

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet; annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben
végzett tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás/ büntetőeljárás hatálya alatt; nem áll fenn
kizárási ok;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rauchné Király Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 (95) 490-001-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csénye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9611 Csénye, Ady E.
u. 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/255/2017., valamint
a munkakör megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleményezési eljárást követően Csénye Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt az óvoda vezetői megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– www.csenye.hu – 2017. április 3.
***

Csongrád Városi Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Csongrádi Óvodák Igazgatósága
összevont intézmény vezetője (magasabb vezető) 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 1. – 2022.július 31-ig szól.
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A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6640 Csongrád, Templom utca 4–8.
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 közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
– a megbízás feltétele legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti 10 tanóra
vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a megbízás feltétele pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes részletes szakmai önéletrajz,
– 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,
– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése és
az Nkt. 67. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a testületi zárt ülésen történő tárgyalást kéri vagy sem.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erhardtné Bernát Henrietta nyújt, a 06 (63) 571-942-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6640 Csongrád,
Kossuth tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2017.,
valamint a beosztás megnevezését: összevont intézmény vezetője,
– elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Erhardtné Bernát Henrietta, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 14. ajtó.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a kinevezésről, a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján
a Képviselő-testület dönt 2017. június havi testületi ülésén. Az eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 22.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.csongrad.hu – 2017. április 5.
– http: //ovodak.csongrad.hu/ – 2017. április 5.
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban
a „Csongrádi Óvodák Igazgatósága intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Csongrád Város Polgármestere (6640
Csongrád, Kossuth tér 7.) részére kell benyújtani.
***

Mezőkomárom Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mezőkomáromi Sióparti 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. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8137 Mezőkomárom, Petőfi Sándor utca 68.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvodavezető feladata
az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Dégi Közös
Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, illetve a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus 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,
– az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
– vagyonnyilatkozat-tétel a megbízással egyidejűleg.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
3 példányban,
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– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzetséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv)
másolata,
– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja
a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának
megismeréséhez,
– nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
– amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Köő Péter polgármester nyújt, a 06 (25) 246-247-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mezőkomárom Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8137
Mezőkomárom, Petőfi Sándor utca 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: M/271/2017., valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető,
– személyesen: Köő Péter, Fejér megye, 8137 Mezőkomárom, Petőfi Sándor utca 74.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VII. 31.) EMMI rendelet 189. §–191. §-ában 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 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– Mezőkomárom Község Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. március 27.
***

Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Gyöngyös-kert Óvoda
óvoda vezetői (magasabb vezetői) 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. augusztus 16. napjától 2022.
augusztus 15. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 231.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerű és
törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása,
munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekről történő
gondoskodás, a pénzeszközökkel való észszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogkör gyakorlása
az intézmény alkalmazottai felett, kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, az Nkt. 8. melléklete, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség;
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– pedagógus-munkakörben szerzett – 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 történő alkalmazás;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés,
illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz;
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján büntetlen előélet
és cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajza;
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
– végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata;
– az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása;
– a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
– amennyiben kéri, hogy a Társulási Tanács a pályázatot zárt ülésen tárgyalja, a zárt ülés tartására vonatkozó
nyilatkozatot.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportál oldalon történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Görög István jegyző nyújt, a (94) 510-225-ös
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás címére történő megküldésével (9721
Gencsapáti, Hunyadi út 229.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot,
valamint „Pályázat a Gyöngyös-kert Óvoda óvoda vezetői álláshelyére”,
– személyesen: Bodorkós Ferenc polgármester, a Társulási Tanács elnöke, Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi
út 229.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje és módja: 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.
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A benyújtott pályázatokról a pályázati határidő leteltét követően a jogszabályokban meghatározottak szerint írásba
foglalt vélemények alapján a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt.
A Társulási Tanács döntéséről minden pályázó írásban értesítést kap.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben
a megadott határidőig megfelelő pályázat nem érkezik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– KIH közigazgatási állásportál
– Gencsapáti község honlapja – www.gencsapati.hu
***

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nagybácsai 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. augusztus 16-tól 2022.
augusztus 15-ig-ig szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9030 Győr, Úttörő utca 1/C.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az önállóan működő
önkormányzati óvoda szakszerű és törvényes működtetése. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § előírásának megfelelően vezetői beosztás ellátására szóló megbízást
az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, illetve a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség az Nkt. 67. § rendelkezései szerint,
– pedagógus-munkakörben szerzett legalább öt éves szakmai,
– büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása a 2007. évi CLII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget igazoló okiratok másolata, a legalább 5 éves gyakorlat
igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
– a pályázatot négy példányban kell benyújtani.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Páternoszter Piroska a Humánpolitikai Főosztály vezetője
nyújt, a 06 (96) 500-235-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9021 Győr,
Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19033/2017.,
valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető,
– személyesen: Páternoszter Piroska, Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 1. földszint 50.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményen belüli véleményezést követően az Oktatási, Kulturális,
Sport és Turisztikai Bizottság javaslata alapján az önkormányzat közgyűlése dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.gyor.hu – 2017. március 23.
– KIH közigazgatási állásportál.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes szakmai önéletrajzot, a szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési
programot a fejlesztési elképzelésekkel. A pályázatot négy példányban kell benyújtani az adatvédelmi törvény
alapján készült nyilatkozattal együtt a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan.
***

Hatvan Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – 4 hónap próbaidő
kikötésével. (Kivéve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
29. §-ában foglaltak.)
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. – 2022. július 31.
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda
egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi
dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy
kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felel az intézmény gazdálkodásának
rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek
megszerzésének teljesítéséért. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik
a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 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: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete, és a 67. §
(1) bekezdése alapján. Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, melyet legkésőbb a kinevezés
időpontjáig meg kell szerezni,
– 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.
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja,
– a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus-szakvizsga keretében megszerzendő intézményvezetői
szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezés időpontjáig (2017. 08. 01.)
megszerzi és a tanulmányok folytatását igazolja (leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig azt
még nem szerezte meg,
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
– pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez,
továbbításához,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §-a alapján összeférhetetlenség
nem áll fenn,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
– nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai
tanácsadója nyújt a 06 (37) 542-307-es telefonszámon.
A pályázat érvényessége: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai
követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül
a pályázati eljárásból.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth
tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás
megnevezését: intézményvezető, vagy személyesen benyújtani a Jegyzői Iroda útján.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához
– a pályázatnak a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első
munkanaptól számítva – legalább harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő).
A pályáztató lehetővé teszi, hogy a nevelőtestület mellett a vezetési programról a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes
területi szerve is véleményt nyilváníthasson.
A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt
eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Tekintettel arra, hogy a megbízási jogkört a Képviselő-testület gyakorolja,
a pályázatokat a Képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik
napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu
– KIH közigazgatási állásportál
***

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Bársonyos Óvoda és Bölcsőde
óvodavezetői (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-tól – 2022. augusztus
15-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3562 Onga, Hunyadi utca 43.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakmai
vezetése, törvényes, szakszerű működésének biztosítása, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése,
a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás
az önkormányzattal, egyéb intézményekkel, intézményi költségvetés betartása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó
vezetési program,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
– nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Lászlóné jegyző nyújt, a 06 (46) 543-000-ás
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3562
Onga, Rózsa utca 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodavezető,
– személyesen: Farkas Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3562 Onga, Rózsa utca 18.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189–191. §-ában, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott
szervek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt
a júniusi ülésén. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.onga.hu – 2017. március 22.
– KIH közigazgatási állásportál
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.onga.hu honlapon szerezhet.
***

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 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. 08. 16-tól 2022. 08. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 6.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: feladata a Pilisvörösvári Német
Nemzetiségi Óvoda vezetése (beleértve a Széchenyi utcai és a Gradus tagintézményeket is), óvodapedagógusi
munkaköre mellett. Mint óvodavezető az óvoda szakszerű és törvényes működésének, takarékos gazdálkodásának
egyszemélyi felelős vezetője.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, szakirányú felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga,
– büntetlen előélet,
– a magasabb vezetői beosztás elnyerésének feltétele: a magasabb vezetői beosztás ellátásra megbízást
csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg
a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,
– vezetői gyakorlat,
– német nyelvtudás,
– a német nemzetiséghez való tartozás, melyről a pályázó pályázatában nyilatkozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
– harminc napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló eredeti hatósági bizonyítvány (a kinevezés feltétele,
hogy a Képviselő-testületi ülésen az eredeti hatósági bizonyítványt leadja),
– részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
– munkáltatói igazolás a vezetői és a szakmai gyakorlatról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon való közzétételtől számított harminc nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jákliné Komor Szilvia intézményi referens nyújt,
a 06 (26) 330-233/129-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, Gromon István polgármesternek címezve, a pályázatnak a Pilisvörösvár Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon a munkakör megnevezését:
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi óvoda intézményvezetői pályázat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. 20/A. §-ban és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben
foglalt előírások szerint. Az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság személyes meghallgatása és javaslata után
képviselő-testületi döntés, a köznevelési törvény és végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő hónap első képviselő-testületi ülése.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– www.pilisvorosvar.hu – 2017. április 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pilisvörösvári
Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázat. Csak az önkormányzati Előkészítő és Bíráló Bizottság
bonthatja”
***

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi 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. 08. 16-tól 2022. 08. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: feladata a Ligeti Cseperedő
Német Nemzetiségi Óvoda vezetése (beleértve a Szabadság utcai tagintézményt is), óvodapedagógusi munkaköre
mellett. Mint óvodavezető az óvoda szakszerű és törvényes működésének, takarékos gazdálkodásának egyszemélyi
felelős vezetője.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, szakirányú felsőfokú német óvodapedagógusi végzettség,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga,
– büntetlen előélet,
– a magasabb vezetői beosztás elnyerésének feltétele: a magasabb vezetői beosztás ellátásra megbízást
csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg
a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,
– vezetői gyakorlat,
– német nyelvtudás,
– a német nemzetiséghez való tartozás, melyről a pályázó pályázatában nyilatkozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
– harminc napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló eredeti hatósági bizonyítvány (a kinevezés feltétele,
hogy a Képviselő-testületi ülésen az eredeti hatósági bizonyítványt leadja),
– részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
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– munkáltatói igazolás a vezetői és a szakmai gyakorlatról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon való közzétételtől számított harminc nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jákliné Komor Szilvia intézményi referens nyújt,
a 06 (26) 330-233/129-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, Gromon István polgármesternek címezve, a pályázatnak a Pilisvörösvár Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon a munkakör megnevezését:
Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi óvoda intézményvezetői pályázat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/A. §-ban és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglalt előírások szerint. Az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság
személyes meghallgatása és javaslata után képviselő-testületi döntés, a köznevelési törvény és végrehajtási
utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő hónap első képviselő-testületi ülése.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– www.pilisvorosvar.hu – 2017. április 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pilisvörösvári
Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázat. Csak az önkormányzati Előkészítő és Bíráló Bizottság
bonthatja”.
***

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha
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. 08. 16. – 2022. 08. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3908 Rátka, Széchenyi tér 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetéséhez,
irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.
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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, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– 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,
– büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás alatt.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– német nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettség,
– német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– B kategóriás jogosítvány,
– helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési
program,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll
az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 5 év szakmai gyakorlatot igazoló okirat
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,
– a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt képviselő-testületi ülés
tartására.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirk Sándorné nyújt, a 06 (47) 374-001-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat címére történő megküldésével
(3908 Rátka, Széchenyi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
312/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező
szervezetek véleményének beérkezése után megbízásról a Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Képviselő testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázatok eredménytelenné nyilvánításához.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.ratka.hu – 2017. március 28.
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. május 10.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
***

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Árpád Úti Óvoda
óvodaigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Árpád u. 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvodaigazgató feladata
az Árpád Úti Óvoda és Vízivárosi Tagóvodája irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése,
az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Humán Szolgáltató Intézettel való folyamatos együttműködés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus, vagy konduktor-óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat,
– az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,
– magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett személy,
– büntetlen előélet, nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdés
d) pontjában, (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés
hatálya alatt,
– nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
– cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai életrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
3 példányban papír alapon és egy példányban CD lemezen PDF formátumban,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél,
leckekönyv) másolata,
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– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja
a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben
meghatározott kizáró ok,
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
– nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának
megismeréséhez,
– nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
– amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli kérelem.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt, a 06 (22) 537-189-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével
(8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 10425/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodaigazgató,
– személyesen: Mazzag Károlyné dr. Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról a Humán Közszolgálati Szakbizottság
javaslata alapján a Közgyűlés dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógusmunkakörre szól.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.szekesfehervar.hu/Állásajánlatok – 2017. március 31.
– Polgármesteri Hivatal – 2017. március 31.
– KIH közigazgatási állásportál
***

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Walla József Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezető) 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 01. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Baross Gábor utca 27.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, 20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendeletben és
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógusi diploma,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű számítógépes ismeret (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása, bemutatása,
– óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– a szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
– a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok (eddigi munkaviszonyok/munkakörök igazolásai),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, foglalkozástól való eltiltás),
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri a szakbizottsági és képviselő-testületi
ülésen,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat a vagyonkötelezettség vállalásáról,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, helyzetelemzésre épülő rövid- és középtávú fejlesztési
elképzeléssel,
– szakmai program,
– a vezetői és szakmai programot CD mellékleten is csatolni kell.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon való megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Elek Sándor polgármester nyújt, a 06 (23) 335-021/231-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, egy példányban a pályázatnak a Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2017., valamint a beosztás megnevezését: Walla József Óvoda
óvodavezető.
– személyesen: Elek Sándor polgármester, ill. titkárságán, Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályáztató által kijelölt szakmai bizottság előzetes szakmai véleménye
és az intézményben lefolytatott véleményezési eljárás alapján kialakított javaslat alapján Törökbálint Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával,
a véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek megérkezését követő rendes képviselő-testületi ülésen.
A Képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a 2017. júniusi képviselő-testületi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.torokbalint.hu – 2017. március 31.
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. május 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.wallajozsefovoda.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalint.hu honlapon szerezhet.
***

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Törökbálinti Nyitnikék Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezető) 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 01. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Óvoda utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, 20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendeletben és
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógusi diploma,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű számítógépes ismeret (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása, bemutatása,
– óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– a szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
– a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok (eddigi munkaviszonyok/munkakörök igazolásai),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, foglalkozástól való eltiltás),
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri a szakbizottsági és képviselő-testületi
ülésen,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat a vagyonkötelezettség vállalásáról,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, helyzetelemzésre épülő rövid- és középtávú fejlesztési
elképzeléssel,
– szakmai program,
– a vezetői és szakmai programot CD mellékleten is csatolni kell.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon való megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Elek Sándor polgármester nyújt, a 06 (23) 335-021/231-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, egy példányban a pályázatnak a Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2017., valamint a beosztás megnevezését: Törökbálinti Nyitnikék
Óvoda óvodavezető,
– személyesen: Elek Sándor polgármester, ill. titkárságán, Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályáztató által kijelölt szakmai bizottság előzetes szakmai véleménye
és az intézményben lefolytatott véleményezési eljárás alapján kialakított javaslat alapján Törökbálint Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával,
a véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek megérkezését követő rendes képviselő-testületi ülésen.
A Képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a 2017. júniusi képviselő-testületi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.torokbalint.hu – 2017. március 31.
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. május 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.torokbalintinyitnikekovoda.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalint.hu honlapon szerezhet.
***
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Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Törökbálinti Bóbita Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezető) 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 01. – 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Árpád utca 30. (8 csoport)
Tagovóda: 2045 Törökbálint, Bajcsy Zs. u. 48. (4 csoport)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, 20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendeletben és
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógusi diploma,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű számítógépes ismeret (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása, bemutatása,
– óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– a szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
– a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok (eddigi munkaviszonyok/munkakörök igazolásai),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, foglalkozástól való eltiltás),
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri a szakbizottsági és képviselő-testületi
ülésen,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat a vagyonkötelezettség vállalásáról,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, helyzetelemzésre épülő rövid- és középtávú fejlesztési
elképzeléssel,
– szakmai program,
– a vezetői és szakmai programot CD mellékleten is csatolni kell.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon való megjelenéstől számított 30 nap.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Elek Sándor polgármester nyújt, a 06 (23) 335-021/231-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, egy példányban a pályázatnak a Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2017., valamint a beosztás megnevezését: Törökbálinti Bóbita
Óvoda óvodavezető.
Személyesen: Elek Sándor polgármester, ill. titkárságán, Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályáztató által kijelölt szakmai bizottság előzetes szakmai véleménye
és az intézményben lefolytatott véleményezési eljárás alapján kialakított javaslat alapján Törökbálint Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával,
a véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek megérkezését követő rendes képviselő-testületi ülésen.
A Képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a 2017. júniusi képviselő-testületi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.torokbalint.hu – 2017. március 31.
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. május 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.bobitaovi-torokbalint.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalint.hu honlapon szerezhet.
***

Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Zalakomári Napköziotthonos 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. 08. 15. – 2022. 08. 14-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működésével és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.
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
és az intézményvezetői pótlékra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. sz. mellékletének
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség,
– Pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne álljon a tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet és cselekvőképesség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
– 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 pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
– iskolai végzettséget, szakképesítését tanúsító okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
– az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
– nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát nyilvános ülésen bírálják el.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csárdi Tamás nyújt, a 06 (30) 536-7089-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi
Társulása címére történő megküldésével (8751 Zalakomár, Tavasz utca 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/805-3/2017., valamint a munkakör megnevezését:
óvodavezető,
– személyesen: Csárdi Tamás polgármester, Zala megye, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban a feltüntetett
valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Zalakomár, Miháld Pat és Sand Községek Önkormányzatainak hirdetőtábláin – 2017. március 27.
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. március 27.
***
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.

TANÁR – II/A
Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola Igazgatója
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium
magyar nyelv és irodalom- bármely szakos középiskolai tanár beosztás ellátására

A munkavégzés helye: 3900 Szerencs, Ondi út 1.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény rendelkezései az irányadók.
A beosztás betölthetőségének időpontja: azonnal.
***

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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TANÁR – III/A
Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
zongoratanár munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: 5000 Szolnok, Óvoda u. 5.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– szakirányú zeneművészeti, egyetemi, főiskolai végzettség,
– utolsó éves egyetemi hallgatót is fogadunk.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 06 (56) 514-526-os telefonszámon lehet kérni.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével
(5000 Szolnok, Óvoda u. 5.).
***

Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
gitártanár munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: 5000 Szolnok, Óvoda u. 5.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– szakirányú zeneművészeti, egyetemi, főiskolai végzettség,
– utolsó éves egyetemi hallgatót is fogadunk.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 06 (56) 514-526-os telefonszámon lehet kérni.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével
(5000 Szolnok, Óvoda u. 5.).
***

Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
keyboard-szintetizátor tanár munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: 5000 Szolnok, Óvoda u. 5.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– szakirányú zeneművészeti, egyetemi, főiskolai végzettség,
– utolsó éves egyetemi hallgatót is fogadunk.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 06 (56) 514-526-os telefonszámon lehet kérni.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével
(5000 Szolnok, Óvoda u. 5.).
***
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TANÁR – IV/A
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola
néptáncpedagógus munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Petőfi út 17–19.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar Táncművészeti Főiskolai Végzettség,
– gépkocsi, jogosítvány szükséges.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a legalabsuli@gmail.com
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Értesítések

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleménye
habilitált doktori címet szerezettekről
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljárások
eredményeként 2017. március 28-án habilitált doktor címet nyert el:
Állam- és jogtudományok
Bárd Petra Dóra (ELTE)
Völgyesi Levente (ELTE)
Biológiai tudományok
Felföldi Tamás (ELTE)
Scheuring István (MTA)
Filozófiai tudományok
Orbán Katalin (ELTE)
Fizikai tudományok
Farkas Illés József (MTA-ELTE)
Informatikai tudományok
Fülöp Ágnes (ELTE)
Irodalom- és kultúratudományok
Réthelyi Orsolya (ELTE)
Kerekes Gábor (ELTE)
Kémiai tudományok
Bodor Andrea Gyöngyvér (ELTE)
Matematika- és számítástudományok
Tóth Árpád (ELTE)
Nyelvtudományok
Sebestyénné Tar Éva Mária (ELTE)
Slíz Marianna Ilona (ELTE)
Tóth József (Pannon Egyetem)
Szociológiai tudományok
Demszky Alma Míra (Károly Róbert Főiskola)
Kállai Ernő (MTA)
Kovács Krisztina (ELTE)
Prazsák Gergő (ELTE)
Történelemtudományok
Besenyő János (Honvéd Vezérkar)
Keller Márkus (MTA-ELTE)
Klement Judit (ELTE)
Nagy Balázs (ELTE)
		

Dr. Kisfaludi András s. k.,

		

rektorhelyettes
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A Miskolci Egyetem közleménye
oklevél érvénytelenítéséről
A Zsuga Sándor Péter [sz.: Kecskemét, 1985. 10. 27.] részére 144-G/2011. szám alatt a Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kara által 2011. június 15-én kiállított mérnökinformatikus szakképzettséget tanúsító
oklevél elveszett, helyette 2017. március 1-jén, másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

		

Szilágyi Józsefné s. k.,

		
		

rektori hivatalvezető
Miskolci Egyetem
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A külgazdasági és külügyminiszter 10/2017. (III. 24.) KKM közleménye
Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési
egyezmény kihirdetéséről szóló 242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 2–3. §-ának hatálybalépéséről

A 242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2016. augusztus 17-i 119. számában kihirdetett,
a Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény
(a továbbiakban: egyezmény) 14. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Jelen Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, melyben a Felek
diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső
jogi követelményeknek.”
Az egyezmény hatálybalépéséhez szükséges utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének napja: 2017. március 6.
Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2017. április 5.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy
a Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény
kihirdetéséről szóló 242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 2–3. §-ai 2017. április 5-én, azaz kettőezer-tizenhét április
ötödikén lépnek hatályba.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter
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A Tempus Közalapítvány alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Köztársaság Kormánya (Magyarország Kormánya, a továbbiakban: Kjt.alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 74/G. §-a alapján az állami közfeladatok folyamatos biztosítása céljából határozatlan időre Közalapítványt hoz létre.
Az alapító a Közalapítvány létesítő okiratát – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Kjt.Ptk.)
rendelkezéseire figyelemmel – felülvizsgálta, és a Ptk. rendelkezéseivel megfeleltette.
1. A Közalapítvány neve: Tempus Közalapítvány.
2. A Közalapítvány székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
3. Közalapítvány célja:
3.1. A Közalapítvány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § és 3. §-ában, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 78. §-ában, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben
megfogalmazott közfeladatok ellátása és elősegítése érdekében az alábbi célokra jött létre:
– A magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolódásának, az európai integráció
gondolatának és Magyarország EU-tagságból adódó kötelezettségeinek, feladatainak végrehajtása, az
ezzel járó kihívásoknak való megfelelés előmozdítása és támogatása.
– A magyar szakképzés, oktatás és kutatásfejlesztés keretein belül az egyenlő esélyek és hozzáférés
előmozdítása, illetve a társadalmi előítéletek elleni küzdelem elősegítése.
4. A Közalapítvány feladatai:
4.1. – A CEEPUS-program végrehajtásának és a CEEPUS Magyarországi Irodája működtetésének biztosítása.
– Az Európai Unió Egész Életen Át Tartó Tanulás Programja végrehajtásának és lezárásának biztosítása.
– Az Európai Unió Erasmus+ programja végrehajtásának és az Erasmus+ Nemzeti Iroda működtetésének
biztosítása az oktatás és képzés terén, továbbá az ifjúsági területen.
– Az Európai Unió Erasmus Mundus-programja végrehajtásának és lezárásának biztosítása.
– Az Európai Unió Európa a Polgárokért Programja végrehajtásának és az Európa a Polgárokért Nemzeti
Kapcsolattartó Pont működtetésének biztosítása.
– A Nemzeti Europass Központ feladatainak ellátása.
– Az Alumni hálózat működtetése.
– Az Európai Unió Európai Nyelvi Díj Programjának lebonyolítása.
– A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap tervezését és felhasználását segítő fejlesztési programok
szervezése és lebonyolítása, valamint az Új Széchenyi Terv és a Széchenyi 2020 egyes programjainak
lebonyolítása.
– A szellemi erőforrások fejlesztése érdekében olyan nemzetközi és hazai programok szervezése, amelyekre
az oktatásért felelős miniszter a Közalapítványt felkéri.
– Az Európa Tanács Pestalozzi tanártovábbképző programjának magyarországi koordinációja.
– Az ACES (Academy of Central European Schools) pályázati program magyarországi koordinációja.
– A Közalapítvány alapító okiratában meghatározott célokkal összhangban lévő képzések és pedagógiaiszakmai szolgáltatások fejlesztése, szervezése és lebonyolítása.
– Részvétel európai vagy nemzetközi szakmai hálózatok munkájában, illetve hazai vagy nemzetközi
együttműködések kezdeményezése, tudásmenedzsment-folyamatok elindítása a Közalapítvány céljainak
megvalósítása érdekében.
– A magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének elősegítése és nemzetközi népszerűsítésének támogatása
és a tudománydiplomáciáért felelős tárcával együttműködve ezek koordinálása.
– A Mobilitási Bizottság titkársági feladatainak ellátása.
– A jogszabályok által nevesítetten a hatáskörébe utalt feladatok.
4.2. Miniszteri ösztöndíjak
– A külföldi mobilitás elősegítése érdekében az oktatásért felelős miniszter nevében miniszteri
ösztöndíjakat adományoz, és a feladatkörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat lát el.
– A Közalapítvány útján adományozható miniszteri ösztöndíjak:
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a)

az államközi egyezmények és megállapodások – többek között a Stipendium Hungaricum program –
alapján biztosított ösztöndíjak,
b) a külföldi magyar intézetekbe irányuló ösztöndíjak, valamint,
c) a magyar állami – oktatási, tudományos, kutatási, kulturális és művészeti területre vonatkozó –
külföldi ösztöndíjak, továbbá
d) Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj.
– Az ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatai különösen:
a) a Nemzetközi Ösztöndíj Almanach szerkesztése,
b) mobilitási statisztika készítése és adatszolgáltatás,
c) kimenő és bejövő hallgatókkal kapcsolatos Alumni feladatok ellátása,
d) a hatáskörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos országos koordináció és ügyfélszolgálati teendők
ellátása kimenő és bejövő hallgatók esetén,
e) az ösztöndíjak intézéséért felelős külföldi szervezetekkel, továbbá a külföldi hallgatókat fogadó hazai
intézményekkel való kapcsolattartás,
f ) a felsőoktatási intézmények támogatása az ösztöndíjas programok kapcsán,
g) tájékoztató előadások tartása, továbbá rendezvények, konferenciák szervezése,
h) felsőoktatási rendezvényeken való részvétel,
i) a programokkal kapcsolatos magyar és idegen nyelvű promóció, a program népszerűsítése,
j) monitoring és fejlesztés.
A Közalapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Kjt.Ectv.), valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 9. §-a alapján
működik közhasznú szervezetként, és nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés közhasznú
tevékenységet végez.
5. A Közalapítvány vagyona
5.1. A Közalapítvány induló vagyona az alapításhoz rendelkezésre bocsátott 18 millió Ft összegű vagyon,
amelyet a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványnak a Diákcsere Mozgalomért Szakalapítványa
útján a Művelődési és Közoktatási Minisztérium bocsátott rendelkezésre. A Közalapítvány törzsvagyona az
induló vagyon 5%-a. A Közalapítvány működéséhez a Közalapítvány vagyonának hozadéka felhasználható.
A kamatjövedelmek növelik a vagyont. A Közalapítvány működési költsége nem haladhatja meg az éves
tervezett költségvetés kiadásainak a 10%-os mértékét. Ez az összeg tartalmazza a Kuratórium és a Felügyelő
Bizottság tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is. Tiszteletdíjra évente legfeljebb a működési költség
huszonöt százaléka használható fel.
5.2. Az alapító 2 millió Ft-tal növelte a Közalapítvány induló vagyonát az alapító okiratban megjelölt feladatok
megvalósítása érdekében. A Közalapítvány induló vagyona ezzel együtt összesen 20 millió Ft.
6. Csatlakozás a Közalapítványhoz
A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely kül- és belföldi természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyek,
jogi személyiséggel nem rendelkező társulásai csatlakozhatnak támogatásuk felajánlásával. A Közalapítvány
Kuratóriuma dönt a csatlakozási szándék elfogadásáról.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
7. A Közalapítvány gazdálkodása
7.1. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról – jelen alapító okirat rendelkezései, a Közalapítványhoz
csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között –
a Kuratórium dönt.
7.2. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
annak veszélyeztetése nélkül folytathat, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag
az alapító okiratban megjelölt célokra, tevékenységekre fordíthatja.
7.3. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással
rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány
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7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.
7.9.

által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó
szervezetben részesedést nem szerezhet.
A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a feladatai
végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás fontossági sorrend szerinti
módjáról.
A Közalapítvány az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás
tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenőrzés módját és a szerződésszegés következményeit tartalmazó
szerződést köt.
A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen
egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.
A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Gazdaságivállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.
A Kuratórium minden évben május 31-éig köteles az alapítónak írásban beszámolni a Közalapítvány előző évi
működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
A Közalapítvány a 2012. év vonatkozásában és ettől kezdődően – az Ectv. 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – az Ectv.-ben foglaltak alapján elkészített éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet készít az Ectv. és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Mellékletében meghatározott
formában.

8. A Közalapítvány szervezete és képviselete
A Közalapítvány Kuratóriumból és ún. operatív egységekből áll.
8.1. A Kuratórium
8.1.1. A Közalapítvány döntést hozó, képviselő és vagyonkezelő szerve a Kuratórium.
8.1.2. A Kuratóriumnak 8 tagja van. Az elnök és a Kuratóriumi tagok megbízatása 3 év határozott időtartamra szól.
A kuratóriumi tagság társadalmi megbízatás.
8.1.3. A Kuratóriumi tagság megszűnik a Kuratóriumi tag halálával, a Kuratórium, illetve tagjai kijelölésének
a Ptk 3:398. § (2) bekezdése alapján történő visszavonásával, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 5. §-a
alapján történő visszavonással, lemondással, a határozott időtartam lejártával, a vezető tisztségviselő
cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, a vezető
tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, valamint a Közalapítvány
megszűnésével. A közszolgálati tisztviselő Kuratóriumi tag megbízatása – az alapító ellenkező döntésének
hiányában – közszolgálati tisztviselői jogviszonyának megszűntével megszűnik.
8.1.4. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító jelöli.
8.1.5. A Kuratórium tagjai:
– Dr. Nemeslaki András
– Dr. Odrobina László
– Dr. Dezső Tamás
– Ríz Ádám
– Borosán Beáta
– Dr. Nádai László
– Dr. Bárdosi Vilmosné Horányi Krisztina
– Dr. Győri Judit Katalin
A Kuratórium elnöke: Dr. Nemeslaki András.
A Kuratórium elnöke megbízatásának megszűnésekor az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint
egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI. 8.) KIM rendelet szabályai irányadók.
8.1.6. A Kuratórium tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem
veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:
– Kuratórium elnöke: bruttó 200.000,–
forint havonta,
– Kuratórium tagja: bruttó 70.000,–
forint ülésenként.
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A Kuratórium a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb összegű tiszteletdíjat is megállapíthat.
A Kuratórium tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről lemondhat.
A Kuratóriumi tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeit
a Közalapítvány számla ellenében megtéríti.
A Kuratóriumi tagok részére járó, indokolt költséget – a jogcím indokoltsága és az elszámolni kívánt költség
összegszerűsége tekintetében – a Kuratóriumi tagok vonatkozásában a Kuratórium elnöke, az elnök
vonatkozásában a Felügyelő Bizottság elnöke igazolja.
8.1.7. A Közalapítvány tisztségviselői az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény (a továbbiakban: Kjt.Tv.) 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján vagyonnyilatkozatot tesznek,
melynek megtagadása esetén megbízatásuk a Tv. 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva
megszűnik.
A kuratóriumi tag nyilatkozni köteles a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és
vagyoni helyzetéről is a Tv. 1. §-ának (1) bekezdése szerint.
8.2. A Kuratórium munkáját segítő testületek
8.2.1. A Kuratórium jogosult a munkáját segítő testületek létrehozására, elsősorban tanácsadói funkcióval.
8.2.2. A Kuratórium a döntéshozatali folyamatainak támogatására Kiértékelő Bizottságokat és Tanácsadói
Bizottságokat hoz létre. E tanácsadó testületek elnökét és tagjait a Kuratórium kéri fel feladataik ellátására.
A tanácsadó testületek tagjairól, feladatairól, működésükről a Közalapítvány Szervezeti és Működési
Szabályzata (a továbbiakban: Kjt.SZMSZ) állapít meg részletes szabályokat.
8.3.

A Közalapítvány képviselete
A Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok előtt a Kuratórium elnöke képviseli. Képviseleti joga
önálló és teljes körű. Az elnököt akadályoztatása esetén a Kuratórium által erre kijelölt kuratóriumi tag
helyettesíti (a továbbiakban: Kjt.az elnököt helyettesítő tag). Ebben az esetben az elnököt helyettesítő
kuratóriumi tagot teljes körűen megilleti az elnök jogköre. Az elnököt helyettesítő tagnak, a helyettesítés
időtartama alatt megtett intézkedéseiről az elnök és a Kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van.
A Kuratórium a Közalapítvány igazgatója és alkalmazottai részére a Kuratórium által meghatározott döntések
végrehajtása tekintetében a Ptk. 3:29–30. §-ok keretei között képviseleti jogot biztosíthat.
A Közalapítvány bankszámlái feletti rendelkezésre az elnök, a Közalapítvány igazgatója, igazgatóhelyettese,
az elnököt helyettesítő tag és a kuratórium által erre kijelölt kuratóriumi tag jogosult.
A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben az elnök, az igazgató (akadályoztatása esetén
az igazgató-helyettes) és még egy rendelkezésre jogosult személy közül kettőnek az együttes aláírása
szükséges.
A működésre, valamint a képviseletre, az aláírásra és az utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat az
SZMSZ határozza meg.

9. A Közalapítvány működése
A Közalapítvány működésére vonatkozóan a jelen létesítő okiratban nem szabályozott kérdésekben a Közalapítvány
Szervezeti és Működési Szabályzata állapít meg részletszabályokat.
9.1. A Kuratórium működése
A Kuratórium a működését Ügyrendben határozza meg.
9.1.1. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente 3 alkalommal ülésezik.
9.1.2. A Kuratórium ülését az elnök hívja össze, az érintettek részére megküldött meghívóval. A meghívóban
feltüntetésre kerül a Közalapítvány neve, székhelye, az ülés ideje és helyszíne, valamint az ülés napirendje
a tárgyalni kívánt témakörök részletes bemutatásával.
Az ülés napirendjére vonatkozóan a Kuratóriumi tagok, illetőleg a Felügyelőbizottság elnöke a Kuratórium
elnökének írásban nyújtják be javaslataikat a Kuratórium ülése előtt legalább tíz nappal. Az ülések
napirendjét és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket legalább egy héttel az ülés előtt
hely és időpont megjelölésével, írásban kell megküldeni.
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Kuratórium határozatait.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülések időpontját, a határozatok szó szerinti szövegét, a döntés
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hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők számát, személyét.
A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, valamint a Kuratóriumi ülésen megválasztott
hitelesítő hitelesíti.

9.1.3.

9.1.4.
9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem
esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés
összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését
a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A napirendi pontokat és a tárgyalni kívánt témaköröket a
rendkívüli ülésre vonatkozó meghívó tartalmazza.
A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelőbizottság elnöke, valamint a Közalapítvány
igazgatója. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium kivételes esetben, és csak akkor tarthat zárt ülést,
ha a nyílt ülés tartása jogszabályban előírt titokvédelmi vagy egyébként személyhez fűződő jogokat sértene.
A Kuratórium ülésein állandó meghívottként részt vesz a tudománydiplomáciáért felelős tárca képviselője.
A Kuratórium üléseire – az elnök döntése alapján – külső személy(ek) is meghívható(k). A meghívás tényét és
a meghívottak személyét a Kuratóriumi ülés meghívójában a vonatkozó napirendi pontnál fel kell tüntetni.
A Kuratórium határozatképességéhez elegendő legalább 5 Kuratóriumi tag jelenléte a Kuratórium ülésein,
azonban a határozathozatalban részt vevők számától függetlenül legalább a résztvevők felének függetlennek
kell lennie az alapítótól. Ha a Kuratórium nem határozatképes, akkor a Kuratórium ülését el kell halasztani.
Az elnök a Kuratórium ülését 14 napon belül újra összehívja.
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– a Közalapítványi vagyon kezelése, ennek során döntés a Közalapítvány céljainak megfelelő vagyoni
hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
– kötelessége gondoskodni a pénzeszközökkel való gazdálkodás átláthatóságáról;
– döntések meghozatala a Közalapítvány céljaival megegyező tevékenységek támogatásáról;
– az éves mérlegbeszámoló jóváhagyása;
– a közhasznúsági melléklet elfogadása;
– a Közalapítvány SZMSZ-ének elfogadása;
– a vagyonkezelési szabályzat elfogadása;
– a Kuratórium ügyrendjének elfogadása;
– a Közalapítvány keretében koordinált programok magyarországi megvalósításával összefüggő döntések
meghozatala;
– az operatív egységek/csoportok munkaterveinek elfogadása;
– a Kuratórium – az alapító képviseletében eljáró oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával –
dönt a Közalapítvány igazgatójának személyéről, és véleményt nyilvánít az alkalmazandó csoportvezetők
személyével kapcsolatban;
– a Közalapítvány feladatai megszűnésekor javaslattétel a Közalapítvány megszűnésére;
– döntés a Közalapítvány könyvvizsgálójának kiválasztásáról.
A Kuratórium határozatait – a személyi kérdések kivételével – nyílt szavazással hozza.
A Kuratórium kivételes esetben – a kezelt programok szabályai miatt határidőhöz kötött Kuratóriumi
döntések szükségessége esetén – az elektronikus és internet alapú kommunikáció eszközeinek (pl. Skype,
MSN, videokonferencia, telefon) igénybevételével is hozhat határozatot. Ez esetben a Kuratóriumi tagok
fizikai részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételével az SZMSZ-ben meghatározott
részletszabályok alapján úgy, hogy a kívülállók a döntés folyamatában értesüljenek a vitáról és a döntés
eredményéről.
A tagok azonosítása az előre egyeztetett telefonszám, e-mailcím, Skype, MSN login név beolvasásával
történik. Az elektronikus és internet alapú kapcsolatról az ülések időpontjában a kapcsolatot használó
gondoskodik. A jelenlét ilyen típusú biztosítása jegyzőkönyvezésre kerül. A jelenlétet az ülésen fizikailag is
részt vevő kurátorok egyike hitelesíti. Jegyzőkönyv felvétele hangrögzítéssel, és írásban történik. A kurátorok
a napirend elfogadásakor határoznak arról, hogy melyik kurátor milyen módon vesz részt a napirend
megtárgyalásában és a határozat meghozatalában. Az ülést levezető elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője csak
azon kurátorok közül kerülhet ki, akik fizikailag is részt vesznek az ülésen.
A jelen alpont alatt nem rögzített rendelkezésekre egyebekben a kuratórium összehívására és lebonyolítására
irányadó általános szabályok értelemszerűen irányadók.
Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.
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A határozatok elfogadása – a Közalapítvány SZMSZ-ének kivételével – egyszerű szótöbbséggel történik.
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

9.1.8.

9.1.9.

9.2.
9.2.1.

9.2.2.

A Közalapítvány SZMSZ-ének elfogadásához a Kuratórium valamennyi tagjának kétharmados (minősített)
szótöbbsége szükséges. Az SZMSZ nem lehet ellentétes a jelen alapító okirattal.
A Kuratórium elnökére, tagjaira, valamint a Közalapítvány igazgatójára, igazgatóhelyettesére vonatkozóan
az Ectv. 38–39. §-ában, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvényben foglalt összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak
a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
– amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
– amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
– amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
– amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója
[Ptk. 8:1. §], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
– bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A Közalapítvány operatív egységei/csoportjai és működésük
Az operatív egységek/csoportok működése:
Az operatív egységek/csoportok készítik elő a Közalapítvány harmadik féllel történő szerződéskötéseit,
valamint biztosítják a megkötött szerződésekben foglaltak végrehajtását, a Közalapítvány igazgatójának
irányításával.
Az operatív egységek/csoportok az általuk koordinált programok sikeres végrehajtása érdekében kapcsolatot
kezdeményeznek és tartanak az adott programok célcsoportjaihoz tartozó hazai és európai intézményekkel,
szakmai szervezetekkel, valamint együttműködnek a programokat irányító hivatalos szervekkel.
A Közalapítvány igazgatójának, igazgatóhelyettesének és a csoportvezetők feladatai
a)
A Közalapítvány igazgatójának feladatai:
– a Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között irányítja a Közalapítvány
operatív egységeinek/csoportjainak működését, gondoskodik a Kuratórium által
meghatározandó feladatok előkészítéséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről;
– köteles gondoskodni a jogszabályban előírt számviteli, könyvelési rend kialakításáról, az
állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről;
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b)

b)

– a Ptk. 3:29–30. §-okban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, jelen alapító okirat 8.3. pontjában
meghatározottak szerint, a Kuratórium elnökének, vagy az elnöki teendők gyakorlására kijelölt
tag akadályoztatása esetén képviseli a Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok előtt,
– a Közalapítvány bankszámlája felett az elnökkel vagy egy kijelölt taggal együttesen rendelkezik.
Az igazgató a közalapítvánnyal munkaviszonyban áll, felette a munkáltatói jogokat a kuratórium
elnöke gyakorolja.
A csoportvezetők feladatai:
– a csoportvezetők az operatív egységek/csoportok vezetői,
– a csoportvezetők az adott programok szakmai koordinációját végzik a Kuratórium által
jóváhagyott munkatervek alapján,
– a csoportvezetők hivatali felettese a Közalapítvány igazgatója,
– a csoportvezető az általa irányított tevékenységekről közvetlenül a Közalapítvány igazgatójának,
és az ő közvetítésével a Kuratóriumnak köteles beszámolni,
– a Kuratórium elnökének utasítására a csoportvezetők az elnöknek vagy a Kuratóriumnak is
kötelesek közvetlenül beszámolni.
A Közalapítvány igazgató-helyettesének feladatai
– az igazgató-helyettes részt vesz a Közalapítvány operatív irányításában, a kuratóriumi döntések
előkészítésében és végrehajtásában;
– az igazgatóhelyettes hivatali felettese a Közalapítvány igazgatója;
– az igazgatót akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes helyettesíti, ebben az esetben az
igazgatóhelyettest teljeskörűen megilleti az igazgató jogköre.

10. Felügyelőbizottság
A Közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének és ügyvitelének ellenőrzésére az alapító öttagú
Felügyelőbizottságot hoz létre, amelynek elnökét és tagjait az alapító kéri fel. A megbízás három év határozott
időtartamra szól.
A bizottsági tagság megszűnik a bizottsági tag halálával, jelölésének visszavonásával, lemondással, a határozott
időtartam lejártával, a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával, a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, valamint a Közalapítvány
megszűnésével. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnhet a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésével, az
alapító döntésének függvényében.
10.1. A Felügyelőbizottság tagjai:
– Dr. Dubéczi Zoltán
– Koleszár Katalin
– Dr. Hudák Annamária
– Dr. Károly Krisztina
– Szörényi Diána
A Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Dubéczi Zoltán.
10.2. A Felügyelőbizottság felügyeli a Közalapítvány működését és gazdálkodását, valamint a Kuratórium
tevékenységét. Célvizsgálatot folytat, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Szükség esetén
a vizsgálatok lefolytatásához külső szakértőket is igénybe vehet. A Felügyelőbizottság elnöke részére
a Kuratórium elé döntésre terjesztett legfontosabb jelentéseket, előterjesztéseket meg kell küldeni.
A Felügyelőbizottság elnöke vagy annak képviselője a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
A Felügyelőbizottság a Közalapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább
egy alkalommal beszámol az alapítónak. Az alapító felkérése alapján a Felügyelőbizottság más alkalommal is
tarthat vizsgálatot.
10.3. A Felügyelőbizottság működése
A Felügyelőbizottság a működését ügyrendben határozza meg, melyet maga állapít meg.
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10.4. A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét
nem veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:
– Felügyelőbizottság elnöke: bruttó 100.000,- forint havonta,
– Felügyelőbizottság tagja: bruttó 40.000,- forint ülésenként.
A Felügyelőbizottság a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb összegű tiszteletdíjat is megállapíthat.
A Felügyelőbizottság tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről lemondhat.
A Felügyelőbizottsági tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeit
a Közalapítvány számla ellenében, külön szabályzat alapján megtéríti. A tagok részére járó, indokolt költséget
– a jogcím indokoltsága és az elszámolni kívánt költség összegszerűsége tekintetében –, a Felügyelőbizottság
tagjai vonatkozásában a Felügyelőbizottság elnöke, az elnök vonatkozásában a kuratórium elnöke igazolja le.
10.5. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a)
a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b)
a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c)
a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,
d)
az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
10.6. A Közalapítvány megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betölt.
10.7. A Felügyelőbizottság ellenőrzései során a Kuratórium elnökétől jelentést, a Közalapítvány alkalmazottaitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Közalapítvány irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
10.8. A Felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Közalapítvány
érdekeit sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntéseit teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők
felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára – annak
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult.
10.9. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

11. A Közalapítvány megszűnése
A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg,
aki köteles azt a megszűnt Közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően
tájékoztatni.

12. Záró rendelkezések
12.1. A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az alapító Magyarország Kormánya nevében és
felhatalmazása alapján az oktatásért felelős miniszter jár el.
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12.2. 2001. január 1-jétől a Közalapítvány könyvelési, gazdálkodási feladatainak ellenőrzését a pályáztatás útján
felkért könyvvizsgáló végezheti.
12.3. A Közalapítványi vagyon kamatai kezelésének és felhasználásának szabályait a Közalapítvány vagyonkezelési
szabályzatában kell meghatározni.
12.4. A Közalapítvány működéséről évente beszámol az alapítónak.
12.5. A Közalapítvány az általa kezelt programok pályázati felhívásait saját kiadványai és honlapja mellett a
Pályázati Figyelőben teszi közzé. A Közalapítvány működésének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben
meghatározott módon és a Hivatalos Értesítőben teszi közzé.
A Közalapítvány hivatalos honlapja: www.tka.hu
12.6. A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos sajtó útján is
nyilvánosságra hozza.
12.7. A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – a személyiségi jogok védelme és az
adatvédelmi szabályok betartásával – bárki betekinthet. A Közalapítvány beszámolójába és közhasznúsági
mellékletébe bárki betekinthet és arról saját költségére másolatot készíthet.
12.8. A Közalapítvány működésére a jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások
alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2016. október 1.
		

Balog Zoltán s. k.,

		
		

emberi erőforrások minisztere
a Kormány nevében

Az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére az alapító okirat 4.1., 4.2., 8.1.5., 8.1.6., 8.3. és 9.2.2 pontjainak
változása adott okot.
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A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Magyarország Kormánya a jelen alapító okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Kjt.Ptk.)
74/G. §-a alapján, továbbá a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 7. §-ának (7) bekezdése alapján az Andrássy Gyula
Budapesti Német Nyelvű Egyetem (a továbbiakban: Kjt.Egyetem) fenntartásával és működtetésével kapcsolatos közfeladatok
ellátására kiemelten közhasznú szervezetként működő közalapítványt hoz létre a következő feltételek szerint:

1. Alapító
Magyarország Kormánya (Budapest V., Kossuth tér 1–3.) (a továbbiakban: Kjt.Alapító).
Az Alapító képviseletét az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: Kjt.miniszter) látja el és gyakorolja az Alapítót
megillető jogokat és kötelezettségeket, ideértve az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet értékelését is.

2. A közalapítvány elnevezése
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért (a továbbiakban: Kjt.Közalapítvány).
A közalapítvány elnevezése német nyelven: Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest.
A közalapítvány elnevezése angol nyelven: Public Foundation for the German Language University Budapest.
A közalapítvány elnevezése francia nyelven: Fondation Publique pour l’Université de Langue Allemande de
Budapest.

3. A közalapítvány székhelye
1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.

4. A közalapítvány időtartama
A közalapítvány határozatlan időre jön létre.

5. A közalapítvány jellege
5.1. A közalapítvány állami közfeladatot ellátó nyílt közalapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki
részesülhet. A közalapítvány az általa fenntartott intézmény működését az Egyetem támogatásával biztosítja.
Ezen felül a közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki
számára hozzáférhető, illetve meghívásos pályázati rendszer keretei között is nyújthat az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(a továbbiakban: Ectv.) 43. §-ában meghatározott feltételek szerint.
5.2. A közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely belföldi, illetőleg
külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha
a közalapítvány céljait, működési szabályait elfogadja. A csatlakozó a támogatási összeg erejéig – a közalapítvány
céljaival összefüggésben – meghatározhatja annak felhasználását. A csatlakozás elfogadásáról a közalapítvány
kuratóriuma dönt. Ennek során a kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy személyről
rendelkezésre álló adatokat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a
felajánlást, ha annak célja részben vagy egészben eltér a közalapítvány céljaitól. Az elfogadott céltámogatást
elkülönítetten kell kezelni, és a támogató, vagy a kuratórium által meghatározott célokra kell fordítani.
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A kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha
a)
a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége a közalapítványi célokkal összeegyeztethetetlen,
b)
a felajánlás célja ellentétes a közalapítvány céljaival, vagy
c)
a felajánlás elfogadása a közalapítványt bármilyen módon kedvezőtlenül érintené.
A közalapítványhoz csatlakozót az alapítói jogok nem illetik meg, de a támogatás felhasználásáról szóló kuratóriumi
ülésre tanácskozási joggal meghívható.
5.3. A közalapítvány szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tőlük támogatást
nem fogad el; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi
önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

6. A közalapítvány célja, tevékenysége
6.1. A közalapítvány célja, tevékenysége:
a)
közös programok és intézmények működtetésével a külföldi államok és Magyarország közötti oktatási és
kutatási együttműködés fejlesztése, a kapcsolatok erősítése,
b)
az Egyetem fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, és az intézmény oktatási és
kutatási tevékenységének támogatása,
c)
az a) pont alatti tevékenységét a közalapítvány az Egyetem keretén belül működő intézmények vagy
szervezeti egységek közreműködésével valósítja meg.
6.2. A közalapítvány közhasznú szervezetként működik és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban Nftv.) 2. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése alapján az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja
közvetlenül, illetve az általa fenntartott intézmény támogatásával:
a)
tudományos tevékenység, kutatás,
b)
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c)
euroatlanti integráció elősegítése.
6.3. A közalapítvány a működési költségek és egyéb juttatások odaítélésekor az általa támogatásban részesítettel
a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás tartalmát, határidejét, bizonylatait – a közalapítvány
folyamatos ellenőrzési jogát kikötve – az ellenőrzés módját és a szerződésszegés következményeit tartalmazó
szerződést köt. Az elszámolásokkal szemben támasztott követelményeket a Szervezeti és Működési Szabályzat
(a továbbiakban: SZMSZ) mellékletét képező vagyonkezelési szabályzat tartalmazza, amelyek nem lehetnek
ellentétesek az alapító okirattal.
6.4. A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint
(közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra – az általa fenntartott intézmény
támogatásán kívül.

7. A közalapítvány vagyona, a közalapítványi vagyon felhasználása
7.1. A közalapítvány induló vagyona 80 000 000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint, amelyből 10% összességében (8 000 000
Ft, azaz nyolcmillió forint) a törzsvagyon, amelyet a közalapítvány működéséhez nem használhat fel.
7.2. A közalapítvány céljára felhasználható:
a)
a költségvetésből nyújtott támogatás tárgyévre szóló része,
b)
a közalapítvány – törzsvagyon feletti – induló vagyona, illetve annak hozadéka,
c)
a csatlakozók adományainak felhasználható része,
d)
a vállalkozási tevékenység hozadéka vagy egyéb saját bevétel.

3905

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 6–9. szám

7.3. A közalapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okiratban, valamint annak keretei között az SZMSZ-ben,
továbbá az SZMSZ mellékletét képező vagyonkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a kuratórium dönt.
7.4. A közalapítvány az igazgató előkészítésében és az elnök előterjesztésével minden gazdasági év kezdete előtt
költségvetési tervet készít, amelyben várható bevételeit és kiadásait jeleníti meg. A költségvetési tervben
a bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük. A költségvetési terv hiányt nem tartalmazhat.
7.5. A közalapítvány a gazdasági év végén beszámolót készít, amelyet a felügyelőbizottság véleményez. A gazdálkodás
értékelésekor külön kell választani a vállalkozási és közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és
bevételeit, valamint a közalapítvány működési költségeit. A beszámolót és a felügyelőbizottság jelentését
nyilvánosságra kell hozni.
7.6. Ha a közalapítvány költségvetési terve, gazdálkodása a rendeltetésszerű működést veszélyeztetné, az Alapító
részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba megbízottja útján betekinthet. A közalapítvány irataiba a
kuratórium és a felügyelőbizottság minden tagja korlátozás nélkül betekinthet.
7.7. A kuratórium minden évben február 28-áig köteles az Alapítónak írásban beszámolni a közalapítvány előző évi
működéséről, június 15-éig pedig vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
7.8. A közalapítvány a 7.1. alpontban meghatározott vagyont és a mindenkori költségvetési támogatást hitel
fedezeteként nem használhatja.
7.9. A közalapítvány működési költsége – amennyiben a támogatási szerződés arról nem rendelkezik – nem haladhatja
meg az éves tervezett költségvetés kiadásainak a 10%-os mértékét. Ez az összeg tartalmazza a kuratórium és
a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is. Tiszteletdíjra évente legfeljebb a működési költség
huszonöt százaléka használható fel.
7.10. A közalapítvány a 2014. év vonatkozásában és ettől kezdődően az Ectv-ben foglaltak alapján elkészített éves
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít az Ectv. és a civil szervezetek gazdálkodása,
az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Mellékletében
meghatározott formában.

8. A közalapítvány vállalkozási tevékenysége
8.1. A közalapítvány a felhasználható vagyona gyarapítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
folytathat. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a jelen alapító okiratban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi. A közalapítvány csak olyan gazdálkodó
szervezetben vehet részt, amely nem veszélyezteti a közalapítvány céljait és működését. A közalapítvány csak
olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik, és amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó
szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodószervezetben részesedést nem szerezhet.
Gazdasági-vállalkozási tevékenysége során a 7.1. alpontban meghatározott vagyont és a mindenkori költségvetési
támogatást nem használhatja fel. A közalapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve folytathat gazdasági-vállalkozási tevékenységet, gazdasági-vállalkozási tevékenysége fejlesztéséhez
nem vehet fel a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt. Gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre kell fordítania.
8.2. A közalapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által – a felügyelőbizottság véleményének kikérése után –
elfogadott Befektetési Szabályzat alapján folytathat, amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal.
8.3. Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.
A közalapítvány vagyona terhére a közalapítvány céljainak megvalósításával összefüggésben annak a személynek
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juttatható szolgáltatás, akit a kuratórium kedvezményezettként megjelöl. Az alapító, a csatlakozó, illetve
a hozzátartozóik nem lehetnek a közalapítvány kedvezményezettjei.
A közalapítvány a vezető tisztségviselőt, az önkéntest, a támogatót, valamint e személyek közeli hozzátartozóját
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

9. A közalapítvány döntéshozó és kezelő szerve
9.1. A közalapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve a 13 tagú kuratórium. A kuratóriumi tagság társadalmi
megbízatás.
9.2. A kuratórium elnökének, társelnökeinek és tagjainak megbízatása három év határozott időtartamra szól.
A kuratórium tagjainak és tisztségviselőinek névsora a következő:
A kuratórium tagjai:
Dr. Oplatka András
Prőhle Gergely
Dr. Fischer János
Dr. Maruzsa Zoltán Viktor
Dr. Ferkelt Balázs
Dr. Szántay Antal
Heinek Ottó
Jürgen Christian Regge
Dr. Heinz-Peter Behr

A Németországi Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete

Jean-François Paroz

A Svájci Nagykövetség képviselője

Dr. Gabriele Stauner

A Bajor Szabadállam képviselője

Dr. Christoph Ramoser

Az Osztrák Szövetségi Köztársaság képviselője

Dr. Peter Frankenberg

Baden-Württemberg tartomány képviselője

A kuratórium elnöke: Dr. Oplatka András.
A kuratórium külföldi állampolgárságú társelnökeit a miniszterelnök kéri fel a tisztség betöltésére a közalapítvány
bírósági nyilvántartásba vételét követően. A társelnökök a kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesznek részt.
A kuratórium társelnökeinek személyére a közalapítványt támogató német nyelvterületű közigazgatási egységek
vezetői tesznek javaslatot.
A kuratórium tagja a Németországi Szövetségi Köztársaság mindenkori magyarországi nagykövete.
A kuratórium tagja csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
A kuratórium tagja az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet kuratóriumi tag az:
– akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül;
– akit a foglalkozástól jogerősen eltiltottak az eltiltás hatálya alatt, amennyiben az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytat;
– akit eltiltottak a vezetői tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig.
9.3. A kuratóriumi tisztség megszűnik:
a)
a kuratóriumi tagság megszűnésével,
b)
a tisztségről történő lemondással,
c)
a határozott időtartam lejártával,
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d)
e)
f)
g)

a tag halálával,
a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
a taggal szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
törvényben meghatározott egyéb ok alapján.

A kuratóriumi tagot az alapítói jogok gyakorlója az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 5–6. §-aiban meghatározott esetekben, továbbá
az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén hívhatja vissza.
9.4. A kuratóriumi tagság megszűnik:
a)
lemondással,
b)
a kuratórium kijelölésének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk)
3:398. § (2) bekezdése alapján történő visszavonásával,
c)
a közalapítvány megszűnésével,
d)
a kuratóriumi tag halálával,
e)
a határozott időtartam lejártával,
f)
az alapító okirat 9.9. pontja alapján.
9.5. A közszolgálati tisztviselő kuratóriumi tag megbízatása – az alapító ellenkező döntésének hiányában – közszolgálati
jogviszonyának megszűntével megszűnik.
9.6. A kuratórium elnökének, illetve tagjainak összeférhetetlenségére a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az új Ptk. 3:22. §, illetve a 3:397. §-a , valamint az Ectv. 38. § (1) és
(2) bekezdése, valamint 39. § (1) bekezdésének rendelkezései az irányadók.
9.7. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [új Ptk. 8:1. §],
élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesült, vagy
b)
bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben vagy támogatásról szóló döntésben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás igénybevétele.
A közalapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az
a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző
két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását
nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette
vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
9.8. A kuratórium tagjai tevékenységükért – amennyiben az a közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem
veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:
– kuratórium elnöke: bruttó 50.000,- forint havonta,
– kuratórium tagja: bruttó 25.000, - forint havonta.
A kuratórium a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb összegű tiszteletdíjat is megállapíthat. A kuratórium
tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről lemondhat.
A kuratóriumi tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeit a közalapítvány
számla ellenében megtéríti.

3908

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 6–9. szám

9.9. A közalapítvány tisztségviselői az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek megtagadása esetén
megbízatásuk a Tv. 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszűnik.
Aki vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, és jogviszonya ennek következtében
a törvény erejénél fogva szűnik meg, a jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt
nem létesíthet, valamint az e törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem
láthat el.

10. A kuratórium elnökének feladatai
10.1. A kuratórium elnöke az Alapító által e tisztségre jelölt személy. Az elnök az Alapítóval függőségi viszonyban álló
kuratóriumi tag nem lehet. A kuratórium társelnökét a miniszterelnök felkérése alapján az Alapító jelöli ki.
10.2. Az elnök feladatai:
a)
irányítja a közalapítvány tevékenységét, működését,
b)
képviseli a közalapítványt,
c)
figyelemmel kíséri a programokat,
d)
irányítja a szervezési munkát,
e)
a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása a közalapítvány tevékenységéről,
f)
gondoskodik a közalapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének nyilvánosságra
hozataláról,
g)
felügyeli a Közalapítványi Iroda tevékenységét,
h)
a kuratórium döntése alapján munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít a
Közalapítványi Iroda igazgatójával, és gyakorolja felette a munkáltatói (megbízói) jogokat.

11. Az elnök helyettesítésének módja
Az elnököt akadályoztatása esetén a Közalapítványi Iroda igazgatója helyettesíti. Ebben az esetben az elnököt
helyettesítő igazgatót megilleti az elnök jogköre. Az elnököt helyettesítő igazgatónak a helyettesítés időtartama
alatt megtett intézkedéseiről az elnök és a kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van.

12. A kuratórium jogköre
A kuratórium:
a)
felelős a közalapítvány pénzügyi, szakmai és gazdasági tevékenységéért,
b)
dönt a rendelkezésre álló vagyon felhasználásának és azok elveinek meghatározásában, vállalkozás
indításáról,
c)
dönt a közalapítvány munkatervének, éves gazdálkodási tervének, költségvetésének, beszámolójának,
a közhasznúsági melléklet, valamint mérlegének elfogadásáról, jóváhagyásáról,
d)
elfogadja és módosítja a közalapítvány SZMSZ-ét, az annak mellékletét képező vagyonkezelési szabályzatot,
a befektetési szabályzatot, amelyek az Alapító Okirattal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhatnak,
e)
meghatározza a közalapítvány céljára rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásának feltételeit, forrását
és értékelési szempontjait,
f)
dönt a közalapítvány által nyújtott támogatásokról,
g)
ellenőrzi a támogatás felhasználását,
h)
a közalapítvány tevékenységét segítő testületek (állandó vagy eseti bizottságok, szakértők) tagjait megbízza,
felmenti, feladataikat meghatározza,
i)
dönt a közalapítványi formában meg nem valósítható tevékenység folytatása céljából, a közalapítvány céljait
és feladatait szolgáló gazdasági társaság megalapításáról,
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j)
k)
l)
m)
n)

dönt a tisztségviselők tevékenységével kapcsolatos beszámolók elfogadásáról,
dönt a kuratóriumi tagok indítványáról,
pályázat útján kiválasztja a Közalapítványi Iroda igazgatóját,
elbírálja a csatlakozási kérelmeket, dönt a felajánlások elfogadásáról,
dönt az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem szenátusának határozata alapján történő rektori
előterjesztés elutasításáról, ellenkező esetben szenátus döntését jóváhagyólag, a miniszter elé terjeszti a
rektor köztársasági elnök által történő megbízására vonatkozó javaslatot.

13. A kuratórium működése
13.1. A kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább háromszor tartja. A kuratórium ülését a napirend
megjelölésével és az írásos előterjesztések legalább 7 nappal az ülést megelőzően magyar és német nyelven történő
megküldésével az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt vagy a helyettesítésével megbízott tag hívja össze.
A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van, és a jelen lévő tagok több
mint a fele nem áll az Alapítóval függőségi, közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszonyban. A tagok legalább
egyharmadának írásos indítványára – az indítvány benyújtásáról számított 30 napon belül – a kuratórium ülését
össze kell hívni.
Rendkívüli ülést kell összehívni abban az esetben, ha bármely kuratóriumi tag kéri a kuratóriumi ülés összehívását
a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított
nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz
eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
13.2. A kuratórium döntéseit az ülésen jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén
az ülés elnökének szavazata dönt. A kuratórium tagjainak minősített, kétharmados többségi szavazata szükséges a
12. b), c), d), f ), g), j) és n) alpontokban meghatározott döntési jogkörök tekintetében. A levezető elnök nem lehet az
Alapítóval függőségi viszonyban álló kuratóriumi tag.
13.3. A kuratórium ülései – amennyiben a kuratórium eltérően nem rendelkezik – nyilvánosak. Zárt ülés elrendelésére
akkor van lehetőség, ha az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi jogokat érint.
13.4. A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén az általa kijelölt vagy a kuratórium által megbízott tag jár el.
13.5. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben a kuratórium ülésein elhangzottak lényegét
kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kuratóriumi ülések időpontját, a határozatok szó szerinti
szövegét, a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők számarányát,
személyét. A jegyzőkönyvet a kuratóriumi ülések levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője
írja alá. A jegyzőkönyvet a kuratórium iratai között meg kell őrizni. A jegyzőkönyv alapján kell vezetni a határozatok
könyvét, amelybe be kell vezetni a határozat tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók, ellenzők arányát,
személyét.
13.6. A kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a felügyelőbizottság részére.
13.7. A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható módon (ajánlott küldeményként), a Közalapítványi Iroda
útján közli.
13.8. A közalapítvány működésének, szervezetének, képviseletének, valamint gazdálkodásának részletes rendjét az
SZMSZ, a vagyonkezelési szabályzat és a befektetési szabályzat határozza meg az Alapító Okirat keretei között.
13.9. A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratórium tagjai korlátozás nélkül,
a 3. személyek csak a kuratórium elnökével egyeztetett időpontban tekinthetnek be. Az elnök az iratbetekintést
köteles 8 napon belül lehetővé tenni. Ennek elmulasztása esetén bármely kuratóriumi tag jogosult az iratbetekintés
engedélyezésére.
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14. A felügyelőbizottság
14.1. A közalapítvány ellenőrző szerve a háromtagú felügyelőbizottság. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság
munkájában személyesen kötelesek részt venni.
14.2. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító bízza meg. A megbízás három év határozott időtartamra szól.
A felügyelőbizottság elnökének, illetve tagjainak összeférhetetlenségére az Ectv. 38. §-ának rendelkezései az
irányadók. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a közalapítvány kuratóriumának
elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik; a közalapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
Nem lehet felügyelőbizottság tagja, aki vagy akinek hozzátartozója a közalapítvány vezető tisztségviselője.
A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok az irányadóak.
A felügyelőbizottsági tagok felelősségére az új Ptk. 3:28. § rendelkezései irányadóak.
14.3. a)

b)

c)

A felügyelőbizottság tagjai:
– Birinyi György
– dr. Dienes Renáta
– Dr. Balla Lászlóné
A felügyelőbizottság elnöke: Birinyi György.
A felügyelőbizottsági tisztség megszűnik:
– a tagság megszűnésével,
– a tisztségről történő lemondással,
– a tisztségből történő visszahívással,
– a határozott időtartam lejártával,
– törvényben meghatározott egyéb ok alapján.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
– a tagságról történő lemondással,
– a tagságról történő visszahívással,
– a határozott időtartam lejártával,
– törvényben meghatározott egyéb ok alapján.

14.4. A felügyelőbizottság a kuratórium működésére vonatkozó szabályok és az alapító okirat rendelkezéseinek
figyelembevételével az ügyrendjét maga határozza meg.
14.5. A felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését és gazdálkodását az ügyek teljes körére nézve átfogóan
ellenőrizni, így különösen:
a)
a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek figyelembevételével vizsgálja a kuratóriumi döntések
összhangját a jogszabályokkal, az alapító okirattal, az SZMSZ-szel és az ügyrenddel;
b)
az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység
összhangját, az éves számadásokat és a mérleget;
c)
jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási
tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja, vagy ha erre az Alapító vagy a kuratórium felkéri;
d)
jogosult a közalapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés, utalványozás
rendjét megvizsgálni.
14.6. A felügyelőbizottság tevékenységének eredményéről az Alapítónak évente jelentést tesz, amelyről a kuratóriumot is
tájékoztatja.
14.7. A felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért – amennyiben az a közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem
veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:
– felügyelőbizottság elnöke: bruttó 37.500,- forint havonta,
– felügyelőbizottság tagja: bruttó 37.500,- forint havonta.
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A felügyelőbizottság a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb összegű tiszteletdíjat is megállapíthat.
A felügyelőbizottság tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről lemondhat.
A felügyelőbizottsági tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeit
a közalapítvány számla ellenében, külön szabályzat alapján megtéríti.
14.8. A felügyelőbizottság működésére egyéb kérdésekben az Ectv. 41. §, valamint az új Ptk 3:27. §-ainak a rendelkezései
alkalmazandók. A felügyelőbizottság tagja a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

15. A Közalapítványi Iroda
15.1. A Közalapítványi Iroda (a továbbiakban: Kjt.Iroda) a közalapítvány folyamatos működését, a kuratórium
munkáját segítő, ügyintéző, titkársági, szervezési, pénzügyi, gazdálkodási, technikai feladatokat ellátó szervezeti
egység, amelyet az igazgató irányít. Az Iroda működésének részletes szabályait, az igazgató feladatait, az Iroda
tevékenységének ellenőrzését, az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban az SZMSZ szabályozza. Az Iroda
személyi állományának létszámát a feladatok ismeretében a kuratórium határozza meg. Az Iroda költségvetését a
kuratórium hagyja jóvá.
15.2. Az igazgató az Iroda teljes felhatalmazású vezetője, a kuratóriumi ülések tanácskozási jogú, meghívott résztvevője.
Az Iroda igazgatójára a jelen Alapító Okirat 9.6. és 9.7. alpontjaiban leírt összeférhetetlenségi szabályokat
megfelelően alkalmazni kell. Hatáskörébe tartozik az Iroda irányítása, a kuratóriumi döntések előkészítése és
végrehajtása.
15.3. Az igazgató gyakorolja az Iroda munkatársai felett a munkáltatói jogkört.
15.4. Az Iroda feladata olyan nyilvántartás vezetése (határozatok könyve), amely tartalmazza a kuratóriumi döntések
meghozatalának
a)
időpontját,
b)
tartalmát,
c)
időbeli, személyi és tárgyi hatályát,
d)
a döntésben részt vevő kuratóriumi tagok támogató, ellenző, tartózkodó szavazatai számarányát és
személyét.
15.5. Az Iroda köteles a döntés meghozatalát követő 30 napon belül a döntésről írásban, igazolható módon tájékoztatni
az érintettet.
15.6. Az Iroda köteles a beszámoló részeként olyan összeállítást készíteni, amely a támogatott szervezetek, egyének
nevét, támogatási összegét, a támogatott feladatot és a támogatás jogcímét tartalmazza. Az összeállítást a
beszámoló részeként kell nyilvánosságra hozni.
15.7. A 15.4. alpontban írt nyilvántartásba, illetve a 15.6. alpontban írt nyilvántartásba, a beszámolóba és a közhasznúsági
mellékletbe bárki betekinthet. A betekintés elősegítésére az Iroda köteles minden hónap első munkanapján
fogadónapot tartani.
15.8. A közalapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének módját, a beszámolókat, a kuratóriumi
döntéseket közzé kell tenni. Az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
egy országos napilapban hozza nyilvánosságra minden év június 30-áig.

16. A közalapítvány képviselete
16.1. A közalapítvány önálló képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. Az új Ptk. 3:29–30. §-ai szerint a kezelő szerv
az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosít, így az Iroda igazgatója a 11. pont rendelkezései szerint
jogosult a közalapítvány képviseletére.
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16.2. A kuratórium elnöke által írásban meghatalmazott két kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni a
bankszámla felett. Az Alapítóval érdekeltségi jogviszonyban álló kuratóriumi tag bankszámla feletti jogosultsággal
nem rendelkezik.

17. Könyvvizsgáló
17.1. A közalapítvány éves beszámolójának auditálását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően
a kuratórium által megbízott független, pályáztatás útján felkért könyvvizsgáló látja el.
17.2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a közalapítvány könyveit megvizsgálni, és ennek, továbbá az éves működés
vizsgálatának eredményéről a kuratóriumnak a vizsgálatot követően jelentést készíteni.
17.3. A könyvvizsgáló ellenjegyzése és a felügyelőbizottság véleménye nélkül a kuratórium a közalapítvány éves
gazdasági beszámolójának elfogadásáról érvényesen nem hozhat határozatot.
17.4. A könyvvizsgáló díját a kuratórium állapítja meg.
17.5. Az Ectv. 38. § (3) bekezdésének megfelelően nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki a közalapítvány
kuratóriumának elnöke vagy tagja, a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem
rendelkezik; a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

18. A közalapítvány megszűnése
18.1. A közalapítvány megszűnik, ha
a)
a közalapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b)
a közalapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való
egyesülésre nincs mód; vagy
c)
a közalapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
Az alapító nem szüntetheti meg a közalapítványt.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet
a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal
és a könyvvizsgálóval is.
Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi
intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot.
A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik
személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését
elrendelő határozatban kell rendelkezni.

19. Záró rendelkezések
19.1. Az Alapító rendelkezése alapján a kuratórium létszáma a jövőben bővülhet a közalapítvány céljainak megvalósulása
érdekében kötendő nemzetközi szerződésekben részt vevő külföldi kormányok képviselőivel.
19.2. A közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére és gazdálkodására az Ectv. 27–30. és
42–46. §-aiban, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadók.
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19.3. A közalapítványi vagyon kamatai kezelésének és felhasználásának szabályait a közalapítvány vagyonkezelési
szabályzatában kell meghatározni.
19.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
19.5. A közalapítvány megszűnése esetén az Alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése
után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
19.6. A 2012. év vonatkozásában és ettől kezdődően a közalapítvány – az Ectv. 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít a civil szervezetek
gazdálkodása, adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
Mellékletében meghatározott formában.
19.7. A közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában a miniszter jogosult eljárni.
19.8. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az új Ptk. alapítványról szóló rendelkezései, az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, az Ectv., és az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezései,
továbbá az egyéb közalapítványi tárgyú jogszabályok és a kapcsolódó polgári jogi rendelkezései az irányadóak.
19.9. A közalapítvány alapító okiratát Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

Budapest, 2016. 10. 15.
		

Balog Zoltán s. k.,

		
		

emberi erőforrások minisztere
a Kormány nevében

Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító okirat módosítások
alapján hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére az alapító okirat 1., 6.2., 7.10., 9.2., 9.3., 9.6., 14.2. pontjának és
14.3. pont a) alpontjának változása adott okot.

Budapest, 2016. 10. 15.
		

Balog Zoltán s. k.,

		
		

emberi erőforrások minisztere
a Kormány nevében
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

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 Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 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 2017. november 16-tól legfeljebb
öt évig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
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: Kjt.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.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;
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik
(alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai
vagy egyetemi szintű végzettség);
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági
társaságban, központi vagy területi közigazgatásban hároméves vezetői gyakorlatot szerzett;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– 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. április 12-én történő
megjelenést követően, 2017. április 28.
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 Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kancellár magasabb
vezető megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

***

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi Egyetem (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A)
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-tól legfeljebb
öt évig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A
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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: Kjt.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;
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik
(alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai
vagy egyetemi szintű végzettség);
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági
társaságban, központi vagy területi közigazgatásban hároméves vezetői gyakorlatot szerzett;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– 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 2017. november 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. április 12-én történő
megjelenést követően, 2017. április 28.
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 Dunaújvárosi Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

***
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Magyar Táncművészeti Egyetem (1145 Budapest, Columbus u. 87–89.)
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-tól, legfeljebb
öt évig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1145 Budapest, Columbus u. 87–89.
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: Kjt.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;
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik
(alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai
vagy egyetemi szintű végzettség);
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági
társaságban, központi vagy területi közigazgatásban hároméves vezetői gyakorlatot szerzett;
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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 (ügyvivőszakértő) kinevezhető;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– 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. április 12-én történő
megjelenést követően, 2017. április 28.
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 Magyar Táncművészeti Egyetem kancellár magasabb vezető
megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

***

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.)
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-tól, legfeljebb
öt évig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26.
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: Kjt.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.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;
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik
(alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai
vagy egyetemi szintű végzettség);
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági
társaságban, központi vagy területi közigazgatásban hároméves vezetői gyakorlatot szerzett;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– 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. április 12-én történő
megjelenést követően, 2017. április 28.
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 Semmelweis Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

***

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Színház- és Filmművészeti Egyetem (1088 Budapest, Vas u. 2/C)
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: Budapest, 1088 Budapest, Vas u. 2/C
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.
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e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kjt.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.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;
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik
(alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai
vagy egyetemi szintű végzettség);
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági
társaságban, központi vagy területi közigazgatásban hároméves vezetői gyakorlatot szerzett;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– 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 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. április 12-én történő
megjelenést követően, 2017. április 28.
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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 Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellár magasabb vezető
megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

***

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Kaposvári Egyetem (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.)
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-tól legfeljebb
öt évig szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
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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;
– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik (alapfokozat
vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi
szintű végzettség);
– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági
társaságban, központi vagy területi közigazgatásban hároméves vezetői gyakorlatot szerzett;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– 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,
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– 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. április 28-án történő
megjelenést követően, 2017. május 15.
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 Kaposvári Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

miniszter

***

3928

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 6–9. szám

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69–71.)
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-tól legfeljebb
öt évig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69–71.
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;
– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik (alapfokozat
vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi
szintű végzettség);

3929

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 6–9. szám

– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági
társaságban, központi vagy területi közigazgatásban hároméves vezetői gyakorlatot szerzett;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a
hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– 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. április 28-án történő
megjelenést követően, 2017. május 15.
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.
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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 Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellár magasabb vezető
megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

miniszter

***

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (1121 Budapest, Zugligeti út 9–25. változás alatt,
új cím lesz: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2.)
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-tól, legfeljebb
öt évig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25., változás alatt, új cím lesz: 1111 Budapest,
Bertalan Lajos utca 2.)
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.

3931

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 6–9. szám

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;
– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik (alapfokozat
vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi
szintű végzettség);
– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági
társaságban, központi vagy területi közigazgatásban hároméves vezetői gyakorlatot szerzett;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– 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. április 28-án történő
megjelenést követően, 2017. május 15.
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 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kancellár magasabb vezető
megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

miniszter

***

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Pannon Egyetem (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.)
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: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
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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;
– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik (alapfokozat
vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi
szintű végzettség);
– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági
társaságban, központi vagy területi közigazgatásban hároméves vezetői gyakorlatot szerzett;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– 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. április 28-án történő
megjelenést követően, 2017. május 15.
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 Pannon Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

miniszter

***
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Soproni Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky 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 2017. november 16-tól, legfeljebb
öt évig szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky 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;
– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik (alapfokozat
vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi
szintű végzettség);
– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági
társaságban, központi vagy területi közigazgatásban hároméves vezetői gyakorlatot szerzett;
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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 (ügyvivőszakértő) kinevezhető;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– 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. április 28-án történő
megjelenést követően, 2017. május 15.
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.
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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 Soproni Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

miniszter

***

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Szent István Egyetem (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 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-tól, legfeljebb
öt évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 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.
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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;
– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik (alapfokozat
vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi
szintű végzettség);
– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági
társaságban, központi vagy területi közigazgatásban hároméves vezetői gyakorlatot szerzett;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– 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. április 28-án történő
megjelenést követően, 2017. május 15.
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 Szent István 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.

ÓVODAVEZETŐ
Badacsonytördemic Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Badacsonytördemici Napköziotthonos 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. 08. 15-től 2022. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8263 Badacsonytördemic, Szent István utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény törvényes
működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus-munkakörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
– iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
– legalább öt éves gyakorlat igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő
tárgyalásához.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 30.
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 pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zoltán nyújt, a 06 (30) 520-9450-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Badacsonytördemic Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8263
Badacsonytördemic, Hősök útja 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 370/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § előírásának megfelelően vezetői beosztás
ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.
***

Csökmő Nagyközség Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Játéksziget 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. 07. 01. – 2022. 06. 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 83.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény szerinti intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása 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,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
– főiskola, az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a köznevelési
törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú-iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben határozatlan időre történő teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, ne álljon foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 3 éves szakmai tapasztalat halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése területén,
– legalább 3 év óvodavezetői tapasztalat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
– iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okiratok, bizonyítványok másolata,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázat
tartalmának megismeréséhez.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tibor polgármester nyújt, a 06-(54) 443-601-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csökmő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4145 Csökmő,
Kossuth utca 109.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 596/2017.,
valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
– személyesen: Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 109.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189–91. §-aiban és a 326/2013. (VIII. 3.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott
szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál– 2017. április 28.
– Csökmői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
– Csökmő Nagyközség Önkormányzata honlapján: www.csokmo.hu
***

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő
kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2017. augusztus 1. – 2022. július 31.-szól.
A munkavégzés helye: 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc u. 2.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény és kapcsolódó jogszabályok szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.
Illetmények és juttatások: az illetményekre és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– főiskola, óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
– próbaidő vállalása,
– a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 5 év vezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (ennek igazolása szükséges).
Pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelést is tartalmazza,
– szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának valamint az abban szereplő személyes
adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon történő közzétételt követő 30 nap (2017. május 19.)
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hortobágy Községi Önkormányzata címére történő megküldésével (4071
Hortobágy, Czinege J. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: pályázat a Hortobágyi
Nyitnikék Óvoda óvodavezetői munkakörére,
– személyesen: a Hortobágy Községi Önkormányzata (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (továbbiakban: Nkt.) és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázók a döntésről 2017.
július 15. napjáig írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál
– Hortobágy Község Honlapja
– Hortobágy Községi Önkormányzat hirdetőtáblája
***

Kengyel Községi Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde
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 1-től 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 5083 Kengyel, Áchim út 12.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,
– büntetlen előélet,
– 10 éves szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
kiegészítve,
– oklevelek hitelesített ( munkáltatói vagy jegyzői vagy közjegyzői) másolata,
– pedagógus szakvizsgáról szóló dokumentum másolata,
– egyéb végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő
tárgyalásához,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázat
tartalmának megismeréséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Szilárd polgármester nyújt, a 06 (56) 583-400-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Kengyel Községi Önkormányzata címére történő megküldésével (5083 Kengyel,
Szabadság út 10.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.
***

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Nagyatádi Óvodák
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására,
mely megbízás 2017. július 2. napjával kezdődik és 2022. június 30. napján szűnik meg
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 2017. július 2. napjától 2022. június 30. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Rozsnyói u. 2/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: felel a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ban foglaltak vonatkozásában. Többek között felel az intézmény szakszerű
és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben
foglalkoztatottak felett, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai
programját, képviseli az intézményt.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása 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:
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve
bevándorolt, vagy letelepedett jogállás,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet; a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §
(2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatt büntetőeljárás hatálya alatt,
– foglalkoztatási tilalom hiánya,
– az adott nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – az Nkt.
3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan
időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
– vagyonnyilatkozat megtétele.
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A pályázathoz csatolandó okiratok:
– nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának
fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó
nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak
fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, valamint a pályázó nem áll foglalkoztatástól való
eltiltás hiánya alatt,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
– pedagógus-szakvizsga és intézményvezető szakképzettséget igazoló okirat másolata,
– a legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló okirat,
– fényképes szakmai életrajz,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
– a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának elbírálása a szakbizottság és a Képviselő-testület nyílt ülésén
történő tárgyalásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálján történő közzétételtől
számított 30 nap
A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző
nyújt a 06 (82) 504-502-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton: a pályázatnak Nagyatád Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7500 Nagyatád,
Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint
a megbízás megnevezését: „óvodavezető”.
A pályázat elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
(6) bekezdése, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
10. alpontjában foglaltak szerint és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a és 83. §-a alapján
történik. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő
első soros képviselő-testületi ülés.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
– KIH közigazgatási állásportál
– Nagyatádi Televízió Képújsága – megjelenés időpontja: 2017. május 2.
– Nagyatád Város Honlapja – megjelenés időpontja: 2017. május 2.
A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
***
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Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nyáregyházi Napsugár Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01. – 2022. 07. 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodavezetői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt – a köznevelési törvény 3. bekezdésében felsorolt – felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
– gyakorló pedagógusként eltöltött 5 év szakmai gyakorlat az előírt képesítésnek megfelelő pedagógus-munkakörben,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– az intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
– az óvoda hagyományainak megőrzésére és továbbvitelére vonatkozó elképzelések,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
– a végzettséget igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Sándor nyújt, a 06 (29) 690-180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (2723
Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: NY/1170/2017., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető,
– személyesen: Mészáros Sándor, Pest megye, 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a postai úton benyújtott pályázatnak legkésőbb a pályázati határidő
napján meg kell érkeznie.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
***
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Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1-től 2022.
július 31-ig szól.
Az intézmény székhelye: 3240 Parád, Kossuth L. út 128.
telephelye: 3243 Bodony, Liget u. 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény IV. fejezet (szociális
alapszolgáltatások), valamint gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
szerinti szolgáltatási, intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása az alapító okirat szerint. Ellátási
terület Parád, Bodony, Parádsasvár települések.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú, óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség és vezető szakvizsga,
– felsőfokú szociális végzettség (szociálpedagógus),
– legalább 10 év óvónői szakmai tapasztalat,
– minimum 5 éves vezetői gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– erkölcsi bizonyítvány.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– mesterpedagógusi minősítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– a vezetési program,
– a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez,
továbbításához,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja meg.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: KIH közigazgatási állásportál internetes közzétételétől számított 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varró Gyula jegyző nyújt, a 06 (36) 544-072-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Parád Nagyközség Önkormányzata Polgármestere címére történő megküldésével
(3240 Parád, Kossuth L. út 91.) 3 példányban,
– személyesen: 3240 Parád, Kossuth L. út 91.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását
követően a pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítsa.
***
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INTÉZMÉNYVEZETŐ
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ
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. 08. 16-tól 2022. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Megye, 4142 Zsáka, Szabadság tér 1.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola,
– a 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése szerinti szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagy a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6/A. vagy 6/B. § szerinti szakirány, és az ott előírt szakmai gyakorlat, valamint a 6/G. § szerinti
tanfolyam.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
– szakmai gyakorlat igazolása,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének igazolása, vagy nyilatkozat a vezetői
megbízástól számított két éven belüli elvégzéséről,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy nem áll a tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásához,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben
a 2007. évi CLII. törvény 9. §-a alapján.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Kálmán nyújt, a 06 (54) 442-024-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zsáka Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4142 Zsáka,
Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-8/2017.,
valamint a munkakör megnevezését: Általános Művelődési Központ Intézményvezető,
– személyesen: Kovács Kálmán (4142 Zsáka, Szabadság tér 1.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.zsaka.hu – 2017. április 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot 3 példányban, zárt borítékban kérjük
benyújtani.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zsaka.hu honlapon szerezhet.
***

A Piarista Rend Magyar Tartománya
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A munkavégzés helye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény kalazanciusi
szellemben történő, a piarista identitás elemei szerinti vezetése, a fenntartóval együttműködve az intézmény
stratégiai és operatív irányítása, az intézmény Pedagógiai Programjának rendszeres reflexiója, illetve megvalósítása,
az intézmény közösségének (nevelőtestület, diákság, szülők, öregdiákok, támogatók) folyamatos és elkötelezett
építése, az intézmény gazdálkodásának irányítása a fennálló jogszabályok és a fenntartó iránymutatása szerint,
együttműködés az illetékes egyházi és állami hatóságokkal.
Pályázati feltételek:
– az intézmény katolikus egyházi működése és piaristasága iránti elkötelezettség,
– pedagógus egyetemi diploma,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év szakmai tapasztalat pedagógus-munkakörben,
– legalább 2 év vezetési tapasztalat (pl. igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy egyéb vezetői munka),
– a közoktatás rendszerének és működésének ismerete.
A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
– piarista iskolában szerzett tapasztalat,
– jó kapcsolatteremtő és együttműködési képesség,
– nyitottság más emberek megértésére,
– csapatmunkában szerzett tapasztalat,
– a fejlesztés és fejlődés irányában való elkötelezettség,
– idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete (elsősorban angol, spanyol).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes magyar nyelvű önéletrajz,
– az életút bemutatása és a munkakör betöltésével kapcsolatos motivációs levél (egy dokumentumban),
– az intézmény helyzetértékelését, valamint a hosszú és rövid távú vezetői célokat tartalmazó vezetési program,
– a bruttó fizetési igény megjelölése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 25. 16.00 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Piarista Oktatási Igazgatóság nyújt, a lazar.laszlo@piarista.hu
email-címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikusan: az allashirdetes@piarista.hu e-mail címre, „Kecskemét” megjelöléssel.
***
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A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter pályázatot hirdet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján az irányítása alá tartozó
Szerencsi Szakképzési Centrum
főigazgatói munkakörének (magasabb vezető beosztás) betöltésére
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2017. év július hó 1. napjától – 2022. év július hó 1. napjáig tartó (5 év)
határozott idő.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal)
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a szakképzési centrum működtetése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet.), valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint;
– a szakképzési centrum aktív szerepvállalása a szakképzés iskolai rendszerű oktatásában, felnőttoktatásban
és a felnőttképzésben; eredményes szakmai együttműködés a térség társadalmi, gazdasági, szakmai és egyéb
szereplőivel;
– a pályaorientációs tevékenység feltételeinek megteremtése, a térség munkaerő-piaci igényeinek folyamatos
figyelemmel kísérése, javaslattétel a szakképzési centrum megfelelő képzési szerkezetének kialakítására.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., továbbá a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A munkakör betöltésének feltételei:
– Az Nkt. 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség;
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.
– A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján legalább hároméves szakképzési
vezetői gyakorlat, vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási,
közigazgatási tapasztalat.
– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképesség.
– Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
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A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: vezetői menedzsment készség, kiváló szervező- és
kommunikációs készség, elemzőkészség, lojalitás, gyors, pontos munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és mellékletek:
– Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos időtartamával – év, hónap, nap
megjelölésével-, a betöltött munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni kívánt
munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat feltüntetésével).
– Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések
bemutatása).
– Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
– Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul adatai
kezeléséhez.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat
elbírálásában résztvevők megismerhessék.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
– A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói
igazolások csatolásával).
– Iskolai végzettség (szakképzettség), szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, intézmény-vezetői szakképzettség
meglétét igazoló okmányok másolatai.
Amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése
még folyamatban van, a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről (az igazolást
legkésőbb 2017. május 26. napjáig kell benyújtani). Egyéb hiánypótlásra a pályázat benyújtási határidejét
követően nincs lehetőség.
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
A főigazgatói munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 7.
A pályázati kiírással kapcsolatos információt a Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi főosztályvezetőhelyettese, Dr. Nagybakos István [telefon: +36 (1) 795-7642] nyújt. A pályázattal kapcsolatos szakmai, valamint
a szakképzési centrumra vonatkozó további információt a Nemzetgazdasági Minisztérium képzésfejlesztési és
intézményfelügyeleti főosztályvezetője, Katona Miklós [telefon: +36 (1) 795-6302] nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot postai és elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbiak szerint.
– postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük két nyomtatott és aláírt példányban, a
Nemzetgazdasági Minisztérium Személyügyi Főosztályára (levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.)
megküldeni.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás mellékletében szereplő, a megpályázott szakképzési centrum
főigazgatói munkaköréhez rendelt NGM/2017/Szerencsi/FI azonosító kódot.
– elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük a hr@ngm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail
tárgyában a megpályázott szakképzési centrum főigazgatói munkaköréhez rendelt NGM2017/Szerencsi/FI
azonosító kód megjelölésével megküldeni. Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként
benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elsődleges megjelenésétől számított 30 nap
– postai benyújtás esetén: 2017. május 7. nap éjfélig,
– elektronikus benyújtás esetén: 2017. május 7. nap éjfélig.
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Pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15-ig
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti.
A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje: 2017. május 5.
– a közszféra állásportálja (https://kozigallas.gov.hu/).
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nemzetgazdasági Minisztérium honlapja (http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium)
– Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja (https://www.nive.hu/),
Jelen pályázati felhívás elsődlegesen a www.kozigallas.hu honlapon jelenik meg,
valamint a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon is közzétételre került.
A pályázati felhívás a www.kozigallas.hu honlapon 2017. április 5. napján jelent meg.
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, https://www.kozigallas.hu honlapon közzétett
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
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