
Pályázatok 

Pályázat ingatlan bérbeadására 

Pályázat a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti 
épülete üzlethelyiségének bérbeadására 

Pályázat leírása: 
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ bérleti szerződés útján történő 
hasznosításra meghirdette a vagyonkezelésében lévő Pécs, Széchenyi tér 9. szám 
alatti ingatlan földszinti, a Széchényi térre és az Apáca közre néző 
üzlethelyiségét (korábban: Tourinform-iroda, Remekek háza, a továbbiakban: 
bérlemény). 
 A bérlemény alapterülete 290 m2, ebből 160 m2 az alsó szint, 130 m2 a galéria. 
A pályázati eljárás nyilvános, pályázatot nyújthatott be minden olyan természetes 
személy, valamint egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiséggel rendelkező, 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki/amely 
üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. 
A pályázat benyújtási határideje: 2012. május 24. 9-12. óra között. 
Részletes feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza. 

Pályázati felhívás a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ Pécs, Széchenyi 
tér 9. szám alatti épülete üzlethelyiségének bérbeadására  

Pályázati adatlap 

Bérleti szerződés minta 

Pályázat eredménye: 
A pályázat benyújtási határidejéig 1 ajánlat érkezett, amely megfelelt a pályázati 
feltételeknek. A nyertes pályázóval – Beer – Hunter Kft. (Pécs, Mártírok u. 7.) - a 
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ bérleti szerződést kötött. 

http://www.bamik.gov.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=7&Itemid=126&lang=hu


Álláspályázatok: 

Pályázat a Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Iskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium (Komló, Tompa M. u. 14.) Intézmény intézményvezető  
- megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására 

Pályázat leírása: 
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján oktatási intézményvezetői 
pályázatot hirdetett.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2012.április 1-től 2017. augusztus 
15-ig szól. 
A benyújtás határideje: 2012. február 25. 
Részletes feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza. 

Pályázat a Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium (Komló, Tompa M. u. 14.) Intézmény 
intézményvezető - megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására 

Pályázat eredménye: 
A Baranya Megyei Intézményfenntaró Központ fenntartásában működő közoktatási 
intézmény vezetői álláshelyére összesen két pályázó – az intézmény korábbi 
igazgatója, Fazekasné Visnyei Irma és az intézmény egy belső munkatársa – nyújtott 
be pályázatot. A központ vezetője - figyelembe vette a jogszabály szerint 
véleménynyilvánításra jogosultak állásfoglalását - dr. Hargitai János 
Kormánymegbízott úrral egyetértésben, a nemzeti Erőforrás Miniszter felé a korábbi 
igazgató megbízására tett javaslatot, aki határozott időre, 5 tanévre (2012. április 1-
től 2017. augusztus 15) a vezetői megbízást kapott. 

Pályázat a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Mohács, Kórház u. 1-3.) 
intézményvezető - megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására 

Pályázat leírása: 
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján oktatási intézményvezetői 
pályázatot hirdetett.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2012. április 1-től 2017. augusztus 
15-ig szól. 
A benyújtás határideje: 2012. február 25. 
Részletes feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza. 

Pályázat a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Mohács, Kórház u. 1-
3.) intézményvezető - megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására 

Pályázat eredménye: 
A Baranya Megyei Intézményfenntaró Központ fenntartásában működő közoktatási 
intézmény vezetői álláshelyére összesen egy pályázó – az intézmény korábbi 
igazgatója, Tóthné Schiebelhut Lívia – nyújtott be pályázatot. A központ vezetője - 
figyelembe vette a jogszabály szerint véleménynyilvánításra jogosultak 
állásfoglalását - dr. Hargitai János Kormánymegbízott úrral egyetértésben, a nemzeti 
Erőforrás Miniszter felé a korábbi igazgató megbízására tett javaslatot, aki határozott 
időre, 5 tanévre (2012. április 1-től 2017. augusztus 15-ig) a vezetői megbízást 
kapott. 



Pályázat a Baranya Megyei II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Pécsvárad, Vak Béla út 8.) intézményvezető  
- megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására 

Pályázat leírása: 
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján oktatási intézményvezetői 
pályázatot hirdetett.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2012. április 1-től  
2017. augusztus 15-ig szól. 
A benyújtás határideje: 2012. február 25. 
Részletes feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza. 

Pályázat a Baranya Megyei II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola, 
Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Pécsvárad, Vak Béla út 8.) 
intézményvezető - megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására 

Pályázat eredménye: 
A Baranya Megyei Intézményfenntaró Központ fenntartásában működő közoktatási 
intézmény vezetői álláshelyére összesen egy pályázó  
– az intézmény korábbi igazgatója, Papp Gyula – nyújtott be pályázatot. A központ 
vezetője - figyelembe vette a jogszabály szerint véleménynyilvánításra jogosultak 
állásfoglalását - dr. Hargitai János Kormánymegbízott úrral egyetértésben, a nemzeti 
Erőforrás Miniszter felé a korábbi igazgató megbízására tett javaslatot, aki határozott 
időre, 5 tanévre (2012. április 1-től 2017. augusztus 15-ig) a vezetői megbízást 
kapott. 

Pályázat a Baranya Megyei Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskola és Kollégium 
(Mohács, Kossuth L. u. 71.) intézményvezető - megbízott magasabb vezető -  
beosztás ellátására. 

Pályázat leírása: 
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján oktatási intézményvezetői 
pályázatot hirdetett.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2012. április 1-től 
 2017. augusztus 15-ig szól. 
A benyújtás határideje: 2012. február 25. 
Részletes feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza. 

Pályázat a Baranya Megyei Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskola és Kollégium 
(Mohács, Kossuth L. u. 71.) intézményvezető - megbízott magasabb vezető -  
beosztás ellátására. 

Pályázat eredménye: 
A Baranya Megyei Intézményfenntaró Központ fenntartásában működő közoktatási 
intézmény vezetői álláshelyére összesen egy pályázó  
– az intézmény korábbi igazgatója, Vajdicsné Gubritzky Magdolna – nyújtott be 
pályázatot. A központ vezetője - figyelembe vette a jogszabály szerint 
véleménynyilvánításra jogosultak állásfoglalását - dr. Hargitai János 
Kormánymegbízott úrral egyetértésben, a nemzeti Erőforrás Miniszter felé a korábbi 
igazgató megbízására tett javaslatot, aki határozott időre, 5 tanévre (2012. április 1-
től 2017. augusztus 15-ig) a vezetői megbízást kapott. 



Pályázat a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 
(Pécs, Egyetem u. 2.) intézményvezető - megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására. 

Pályázat leírása: 
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján oktatási intézményvezetői 
pályázatot hirdetett.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2012. április 1-től  
2017. augusztus 15-ig szól. 
A benyújtás határideje: 2012. február 25. 
Részletes feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza. 

Pályázat a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások 
Központja (Pécs, Egyetem u. 2.) intézményvezető - megbízott magasabb vezető - 
beosztás ellátására. 

Pályázat eredménye: 
A Baranya Megyei Intézményfenntaró Központ fenntartásában működő közoktatási 
intézmény vezetői álláshelyére összesen két pályázó  
– az intézmény korábbi vezetője, Lassan Éva és az intézmény egy belső munkatársa 
– nyújtott be pályázatot. A központ vezetője - figyelembe vette a jogszabály szerint 
véleménynyilvánításra jogosultak állásfoglalását - dr. Hargitai János 
Kormánymegbízott úrral egyetértésben, a Nemzeti Erőforrás Miniszter felé a korábbi 
intézményvezető megbízására tett javaslatot, aki határozott időre, 5 tanévre (2012. 
április 1-től  
2017. augusztus 15-ig) a vezetői megbízást kapott. 

Pályázat a Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona (7833 Görcsöny, Hársfa u. 6.) 
igazgatói álláshelyének betöltésére  

Pályázat leírása: 
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett a Baranya 
Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona (7833 Görcsöny, Hársfa u. 6.) igazgatói 
álláshelyének betöltésére. Az intézmény tevékenységi köre: idősek otthona ápolást, 
gondozást nyújtó ellátás Görcsönyben és Keresztespusztán. Az intézményvezető által 
ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői 
irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 
A megbízás öt éves időtartamra, 2012. április 1-jétől 2017. március 31-ig szól.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 2. 
Részletes feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza. 

Pályázat a Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona (7833 Görcsöny, 
Hársfa u. 6.) igazgatói álláshelyének betöltésére  

Pályázat eredménye: 
A Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona (Görcsöny) igazgatói 
álláshelyére négy fő nyújtott be pályázatot. Intézményvezetői megbízást 2012. április 
1. napjától 2017. március 31. napjáig terjedő határozott időre Hegedűsné Hegyi Edit, 
a korábbi megbízott igazgató kapott.  
Indok: a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője (mint döntésre 
jogosult) Hegedűsné Hegyi Editet, az intézmény korábbi megbízott igazgatóját 
tartotta a feladatok ellátására legalkalmasabbnak. 



Pályázat a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs, Káptalan u. 5.) igazgatói 
álláshelyének betöltésére 

Pályázat leírása: 
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett a Baranya 
Megyei Múzeumok Igazgatósága ( Pécs, Káptalan u. 5.) igazgatói álláshelyének 
betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 
A megbízás 5 év határozott időre, 2012. április 1-jétől 2017. március 31-ig szól. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 2. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31. 

Pályázat a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs, Káptalan u. 5.) 
igazgatói álláshelyének betöltésére 

Pályázat eredménye: 
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói álláshelyére négy fő - 
köztük az intézmény vezetője - adta be pályázatát. Intézményvezetői megbízást 
Klugené dr. Fabényi Júlia, az intézmény korábbi igazgatója kapott 2012. április 1-
jétől 2017. március 31. napjáig terjedő határozott időre. Indok: a Baranya Megyei 
Intézményfenntartó Központ vezetője (mint döntésre jogosult) a miniszter 
egyetértésével Klugené dr. Fabényi Juditot, az intézmény korábbi igazgatóját tartotta 
feladatok ellátására legalkalmasabbnak. 



Pályázati felhívás és pályázati feltételek a Baranya Megyei Intézményfenntartó 
Központ Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti épülete üzlethelyiségének 

bérbeadására 

Pályázatot kiíró: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ    
 (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 

A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Kiíró) bérleti szerződés 
útján történő hasznosításra meghirdeti a vagyonkezelésében lévő Pécs, Széchenyi tér 9. szám 
alatti ingatlan földszinti, a Széchényi térre és az Apáca közre néző üzlethelyiségét (korábban: 
Tourinform-iroda, Remekek háza, a továbbiakban: bérlemény). A bérlemény alapterülete 290 
m2, ebből 160 m2 az alsó szint, 130 m2 a galéria. 

Pályázati felhívás 

1. Pályázónak az ajánlatában részletesen be kell mutatnia, hogy a bérleményben milyen 
tevékenységet kíván folytatni. Ajánlat csak olyan tevékenységre tehető, mely 
illeszkedik az ingatlan irodaház jellegéhez.    

2. Kiíró a bérleményt a jelenlegi állapotában kívánja bérbe adni. A tervezett 
tevékenységhez szükséges beruházás, átalakítás teljes egészében a pályázó feladata 
és költsége. A pályázó feladata a működéshez szükséges hatósági engedélyek 
beszerzése.  

3. Kiíró a pályázó által megvalósított beruházások ellenértékének megtérítését kizárja. 
Kiíró a pályázó által megvalósított beruházások megtérülését annyiban segíti elő, 
hogy a bérlemény hasznosítására határozott idejű bérleti szerződést köt a nyertes 
pályázóval, mely szerződés rendes felmondással nem mondható fel.   

4. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó. Kiíró az 
alábbi bírálati szempontokat veszi figyelembe: megajánlott havi bérleti díj, 
biztosítékok (kaució mértéke, kezesség stb.), tervezett beruházások nagysága, profil. 

5. Jelen pályázati felhívás Kiíró számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget. 
Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást bármikor 
eredménytelennek nyilvánítsa.  

6. Kiíró a nyertes pályázóval a pályázat elbírálását követő tizenöt napon belül bérleti 
szerződést köt. Kiíró a jelen pályázati felhívás mellékletet képező „Bérleti 
szerződés” (tervezet) alapján kívánja a bérleti szerződést megkötni, a tervezet 
lényeges tartalmi elemeiben változtatást nem fogad el.  

7. A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia, hogy ajánlatát a bontástól számított 30 
napig fenntartja. 

8. Kiíró minden pályázónak biztosítja azt, hogy előzetes telefoni egyeztetés (72/500-
491) után a bérleményt megismerje. 

 



 

Pályázati feltételek 

1. A pályázati eljárás nyilvános, pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, 
valamint egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági 
tevékenység folytatására jogosult (a továbbiakban együtt: pályázó).  

2. A pályázatban nem vehet részt az, aki: 

- végelszámolás, csőd-, illetve felszámolási eljárás, önkormányzati 
adósságrendezési eljárás alatt áll; 

- tevékenységét felfüggesztette, vagy tevékenységét felfüggesztették; 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 178. § 20. pontja szerinti, 60 

napnál régebben lejárt köztartozással rendelkezik; 
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. 

címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében 
meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű, 
aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség 
betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a 
bíróság jogerős ítéletében korlátozta; 

- állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben 
lezárult – eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták; 

3. A pályázatnak az alábbiakat feltétlenül tartalmazni kell: 
Minden pályázó esetében: 
Kitöltött és cégszerűen aláírt Pályázati lap; 
 
Továbbá,  
- természetes személy (egyéni vállalkozó) esetében: 

- erkölcsi bizonyítvány; 
- igazolás a köztartozás mentességről; 
- nyilatkozat arról, állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi, – három 

évnél nem régebben lezárult – eljárásból hamis adatszolgáltatás miatt nem 
került kizárásra; 

 - gazdálkodó szervezet esetében, 
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat; 
- aláírási címpéldány; 
- igazolás a köztartozás menteségről; 
- nyilatkozat arról, állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi, – három 

évnél nem régebben lezárult – eljárásból hamis adatszolgáltatás miatt nem 
került kizárásra; 

 

4. A pályázatokat személyesen vagy meghatalmazott útján, magyar nyelven 2 példányban, 
zárt cégjelzés nélküli borítékban kell benyújtani a pályázatra utaló – „Pécs, Széchenyi 



tér 9. bérleti ajánlat”– megjelöléssel. A benyújtott ajánlatok közül egyértelműen meg 
kell jelölni, hogy melyik az eredeti példány. A pályázatokat postai úton nem lehet 
benyújtani. Kiíró a pályázat átvételéről elismervényt állít ki.  

5. A pályázat benyújtási határideje: 2012. május 24. 9-12. óra között. 

6. A pályázatok benyújtásának helye: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ, Pécs, 
Széchenyi tér 9. III. emelet 316. szoba dr. Bouquet Kálmán jogtanácsos.  

7. Kiíró a pályázatokat zárt körben bontja fel a beadási határidőt követően azonnal. Kiíró 
jogosult a pályázóktól kiegészítő információkat kérni, illetőleg felkérni őket ajánlatuk 
pontosítására, amely nem eredményezheti az ajánlat módosulását. Kiíró egy esetben 
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a pályázó által kötelezően benyújtandó 
nyilatkozatok és okiratok esetében. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a 
megadott határidőben nem tesz eleget, Kiíró a rendelkezésére álló dokumentumok 
alapján dönt. 

8. Kiíró 2012. május 31-ig a meghozza a pályázati eljárást lezáró döntését, melyről a 
pályázók 3 munkanapon belül, írásban értesítést kapnak. 

 

Pécs, 2012. április 18. 

 

      Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ  



Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 
(7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 
 
PÁLYÁZATI LAP 
 
Pályázó neve:  

Képviselője: 

Cégjegyzékszáma:  

Címe:  

Képviselő elérhetősége: 

Folytatni kívánt tevékenység:  

 

 

Pályázó által megajánlott nettó havi bérlet díj: 

Pályázó által felajánlott biztosíték: 

 
 

Kijelentem, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismertem, és azokat elfogadom, 

2012. június 24-ig fenntartom.  

 

Pécs, 2012. .......................... hó ........ nap 

 

............................................................ 
                        aláírás 
 
 
 

 
 



         Melléklet 
 

Bérleti szerződés, (tervezet) 
 

mely létrejött egyrészről:  a BARANYA MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 
(7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) törzsszáma: 795526 adószáma: 
15795520-2-02 – képviseli: Dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet MIK 
vezető – mint Bérbeadó, 

másrészről  a ……………………………………………(név) …………. (lakcím, 
székhely), cégjegyzékszám……. adószáma: …………………………, 
– képviseli: ………………………………..(név, tisztség) – mint Bérlő 
között, 

 
 
 
között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett: 

Bevezető 

1. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
2011. évi CLIV. törvény 2.§ (1) bekezdése alapján, 2012. január 1. napjával, a Pécs 
belterület 18372 hrsz. alatt nyilvántartott „Irodaház” megnevezésű ingatlan – mely 
természetben, Pécsett, a Széchenyi tér 9. sz. alatt található – a Magyar Állam 
tulajdonába került. A hivatkozott törvény végrehajtásáról szóló 258/2011.(XII.7.) 
Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján az ingatlan Bérbeadó vagyonkezelésébe 
került. Bérbeadó a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 11. § (8) 
bekezdése alapján jogosult a vagyonkezelésében álló ingatlan hasznosítására. 

2. Bérbeadó pályázatot hirdetett a fenti ingatlan észak-keleti részén található földszinti 
üzlethelyiségre, melynek alapterülete a galéria résszel együtt összesen 290 m2. Az 
üzlethelység vázrajza jelen szerződés melléklete. A pályázati eljárás során Bérlő tette 
az összességében a legkedvezőbb ajánlatot, ennek alapján Szerződő Felek az alábbi 
bérleti szerződést kötik: 

A szerződés 

1. A Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Pécs belterület 18372 hrsz-ú, természetben 
Pécs Széchenyi tér 9. alatti épületegyüttes észak-keleti részén található földszinti 
üzlethelyiséget a galéria résszel együtt, összesen 160 +130, azaz 290 m2 nagyságban. 
Bérlő a bérleményt ..................................................................................... célra kívánja 
használni. Bérbeadó a bérleményben játékgépek, és pénznyerő berendezések 
elhelyezését kizárja.  

2. A bérleti szerződés, 2012 ……… től  számított ……. év határozott időtartamra szól, így 
rendes felmondással nem mondható fel. 

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bérleti díj összege ……………….-Ft/hó 
+ 27% ÁFA, azaz …………………………forint + 27% ÁFA. A bérleti díj összegéről 
Bérbeadó számlát állít ki, melyet minden hó 10. napjáig megküld a Bérlőnek, aki azt 8 
banki napos fizetési határidővel, átutalással köteles teljesíteni. Késedelmes fizetés 
esetén, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot 
köteles fizetni.  
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4. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a bérleti díjat –2013. január 1-től – minden év 
január 31-ig a tárgyévet megelőző év KSH által meghatározott fogyasztói árindex 
rátájával módosítja, melyet a Bérbeadó közlés útján érvényesít. Defláció esetén a bérleti 
díj nem változik. Amennyiben Magyarország csatlakozik az euro-övezethez, a 
csatlakozás napjával a bérleti díj euróban fizetendő meg. A felek az átváltási 
árfolyamnak az MNB-nek a csatlakozás napján közzétett forint/euro középárfolyamot 
határozzák meg.  

5. A bérleti díj nem tartalmazza a bérlettel együtt járó közüzemi költségeket, azokat 
Bérbeadó számlája alapján a Bérlő külön téríti meg az alábbiak szerint: 

Víz-, csatornadíj, valamint villamos energia az almérő órák közös leolvasása alapján a 
fennálló, érvényes egységárnak megfelelően. A fűtés költségét (alapdíj, fogyasztás) a 
használat arányában (5,5 %), a kommunális költséget a használat arányában (10 %) a 
mindenkor érvényes, a Bérlőt terhelő ármegállapítás szabályai szerint. 

A közüzemi költségek késedelmes megfizetése mindenben a bérleti díj késedelmes 
megfizetésével azonos tekintet alá esik.  

6. A Bérbeadó az 1./ pontban megjelölt helyiséget 2012.  ……. től számított ………… 
napos időtartamra a Bérlő korlátozott birtokába adja. Ezen időtartam alatt Bérlő csak az 
általa tervezett átalakításokat jogosult elvégezni, egyéb célra a bérleményt nem 
használhatja. A korlátozott bérlet ideje alatt Bérlő az 5. pont szerinti közüzemi 
költségeket tartozik megfizetni. 

7. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben átalakítási munkákat csak bérbeadó 
előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet, a bérleményt albérletbe nem adhatja, és a 
bérleti jogviszonyt sem ruházhatja át. Vállalja, hogy a tűz-, baleset- és környezetvédelmi 
előírásokat betartja, a bérleményt a jó gazda gondosságával használja. A létesítmény 
nyitvatartási idejéről illetőleg annak változásáról Bérbeadót tájékoztatja. 

8. A szerződő felek rögzítik, hogy a bérleti szerződés időtartama Bérlő értéknövelő 
beruházásaira tekintettel került meghatározásra. Bérlő vállalja, hogy az alábbi 
értéknövelő beruházásokat – saját költségén – elvégezteti: 

• 1. 

• 2. 

• 3. 

 

9. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti beruházási és felújítási munkákat 
elvégezteti, és e munkálatok eredményét a Bérbeadónak helyszíni szemlén – ellenőrzés 
céljából – bemutatja. Bérlő a beruházási, átalakítási és felújítási munkákhoz szükséges 
szakhatósági engedélyeket saját költségén maga szerzi be. Bérbeadó vállalja, hogy – 
amennyiben szükséges – az építési engedélyhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatot 
három munkanapon belül megadja. A hatósági eljárás, ill. engedélyek esetleges 
elhúzódása Bérlő érdekkörébe tartozó körülmény.  
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10. A tervezett üzlet működéséhez szükséges hatósági engedélyeket Bérlő köteles 
beszerezni, az abban foglaltakat köteles betartani. Bérbeadó semmiféle garanciát nem 
vállal a Bérlő által tervezett üzlet megvalósíthatóságára. 

11. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a bérlemény értéknövelő felújításra fordított 
költségeinek megtérítését – kivéve a jelen szerződés 17. pontjában szabályozott, Bérlő 
által gyakorolt rendkívüli felmondás esetét – nem vállalja. 

12. Bérlő – amennyiben a saját érdekkörében felmerülő ok indokolja – jogosult a bérleti 
szerződés még hátralévő részére maga helyett más bérlőt állítani. Bérbeadó az új bérlő 
alkalmasságát jogosult ellenőrizni. Amennyiben az új bérlőt Bérbeadó alkalmasnak 
minősíti, a bérleti szerződés – változatlan feltételekkel – az új bérlő és Bérbeadó között 
jön létre. 

13. Az új bérlő akkor alkalmas a bérleti jogviszony folytatására ha 
• Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó; 
• nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt; 
• nyilatkozik arról, hogy a jelen bérleti szerződést megismerte, az abban foglalt 

kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek ismeri el; 
• a jelen szerződés 18. pontjában meghatározott kauciót legkésőbb a szerződéskötésig 

megfizeti. 

14. A szerződés lejártakor Bérlő köteles a bérleményt üres, kitakarított állapotban 
visszaszolgáltatni. Az általa létesített – a bérlemény tartozékának nem minősülő – 
berendezési és felszerelési tárgyait jogosult és köteles elszállítani.   

15. Jelen szerződés súlyos megszegése esetén azt bármelyik fél jogosult rendkívüli 
felmondással felmondani. Súlyos szerződésszegének minősül az, ha bármely fél e 
szerződésből, vagy a Ptk-ból fakadó kötelezettségét jelentős mértékben, vagy 
ismétlődően megszegi. A rendkívüli felmondás előtt a sérelmet szenvedett fél köteles 
értesíteni a másik felet arról, hogy magatartása, vagy mulasztása a szerződés rendkívüli 
felmondását eredményezheti. Az értesítés mellőzhető abban az esetben, ha az 
érdeksérelem másképpen nem hárítható el.  

16. Amennyiben Bérbeadó él rendkívüli felmondással, Bérlő tudomásul veszi, hogy 
értéknövelő beruházásainak megtérítését Bérbeadó még gazdagodásának mértékéig sem 
vállalja. 

17. Amennyiben Bérlő él rendkívüli felmondással, Bérbeadó vállalja, hogy az értéknövelő 
beruházások – a bérleti szerződés még hátralévő részével – arányos részét Bérlőnek 
megfizeti. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a beruházások értékének 
meghatározásakor a Pécsi Városi Bíróság szakértői névjegyzékéből közösen kiválasztott 
igazságügyi műszaki szakértő szakvéleményét tekintik irányadónak.  

18. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg 
– kaució jogcímén – …………havi bérleti díjat köteles saját bankszámláján alszámlán 
elkülöníteni, és a kaució fölött Bérbeadó számára a rendelkezési jogot biztosítani. 
Amennyiben Bérlő a bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, Bérbeadó jogosult a 
késedelmes összeget a kaucióból lehívni. Ebben az esetben Bérlő köteles a kaució 
összegét az eredeti mértékre kiegészíteni. A szerződés megszűnésekor – az elszámolást 
követően – Bérbeadó rendelkezési joga a kaució felett megszűnik.  
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19. Bérlő által felajánlott egyéb biztosítékok részletezése….. 

20. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződő felek egyéb jogai és 
kötelezettségei tekintetében a Ptk., különösen annak XXXVII. Fejezete az irányadó. 

Jelen szerződés 4 /négy/ eredeti példányban készült, melyből mindkét felet két-két példány 
illeti meg. 
 
A szerződést bérbeadó és bérlő törvényes képviselői írják alá. 
 
P é c s , 2012. ……….. 
 
 
 
 Bérbeadó Bérlő 
  



A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
 

a Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
(Komló, Tompa M. u. 14.) Intézmény 

intézményvezető - megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: állandó főfoglalkozású 
 
Teljes munkaidő: heti 40 óra 
 
A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2012.április 1-töl 2017. augusztus 15-ig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Iskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium (Komló, Tompa M. u. 14.) 

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

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan Ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő 
végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 
– felsőfokú szakirányú gyógypedagógiai tanári végzettség és szakképzettség, 
– pedagógus szakvizsga, 
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat  

Szükséges vezetői kompetenciák: 

– döntési, együttműködési, konfliktuskezelési készség 
– felelősségtudat, 

Egyéb kompetenciák: 

– teljesítményorientáltság 
– terhelhetőség, 
– problémára való nyitottság, problémamegoldó képesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közoktatás vezetői szakvizsga, 
– közoktatási intézményvezetőii tapasztalat 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata, 

– hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, 
– szakmai önéletrajz, 
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzet-

elemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez) 

A beosztás betöltésének időpontja: 

A beosztás 2012.   április 1.    napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné dr. Kohner Emőke, a Baranya 
Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársa nyújt 72/500-488 telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a  Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ címére történő megkül-
désével (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 
Személyesen: dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. em. 308.) részére 

történő leadással. 
 

A pályázat benyújtásának formája: A pályázatot zárt borítékban “Komlói általános iskola igazgatója” 
megjelöléssel lehet benyújtani. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Baranya Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Baranya Megyei Kormányhivatal honlapja 
 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való megjelenés időpontja: 2012. január 25. 



A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
 

a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium (Mohács, Kórház u. 1-3.) 

intézményvezető - megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: állandó főfoglalkozású 
 
Teljes munkaidő: heti 40 óra 
 
A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2012.április 1-töl 2017. augusztus 15-ig szól. 
A munkavégzés helye: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Mohács, Kórház u. 1-3.) 

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

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan Ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő 
végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 
– felsőfokú szakirányú gyógypedagógiai tanári végzettség és szakképzettség, 
– pedagógus szakvizsga, 
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat  

Szükséges vezetői kompetenciák: 

– döntési, együttműködési, konfliktuskezelési készség 
– felelősségtudat 

Egyéb kompetenciák: 

– teljesítményorientáltság 
– terhelhetőség, 
– problémára való nyitottság, problémamegoldó képesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közoktatás vezetői szakvizsga, 
– közoktatási intézményvezetői tapasztalat 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata, 

– hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, 
– szakmai önéletrajz, 
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzet-

elemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez) 

A beosztás betöltésének időpontja: 

A beosztás 2012.  április 1.  napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné dr. Kohner Emőke, a Baranya 
Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársa nyújt 72/500-488 telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a  Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ címére történő megkül-
désével (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 
Személyesen: dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. em. 308.) részére 

történő leadással. 
 

A pályázat benyújtásának formája: A pályázatot zárt borítékban “Mohácsi általános iskola igazgatója” 
megjelöléssel lehet benyújtani. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Baranya Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Baranya Megyei Kormányhivatal honlapja 
 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való megjelenés időpontja: 2012. január 25. 



A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
 

a Baranya Megyei II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola, Kollégium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (Pécsvárad, Vak Béla út 8.) 

intézményvezető - megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: állandó főfoglalkozású 
 
Teljes munkaidő: heti 40 óra 
 
A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2012. április 1-töl 2017. augusztus 15-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: Baranya Megyei II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Pécsvárad, Vak Béla út 8.) 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan Ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő 
végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 
– egyetemi szintű tanári  végzettség és szakképzettség, 
– pedagógus szakvizsga, 
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat  

Szükséges vezetői kompetenciák: 

– döntési, együttműködési, konfliktuskezelési készség 
– felelősségtudat 

Egyéb kompetenciák: 

– teljesítményorientáltság 
– terhelhetőség, 
– problémára való nyitottság, problémamegoldó képesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közoktatás vezetői szakvizsga, 
– közoktatási intézményvezetőii tapasztalat 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata, 

– hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, 
– szakmai önéletrajz, 
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzet-

elemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez) 

A beosztás betöltésének időpontja: 

A beosztás 2012.  április 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné dr. Kohner Emőke, a Baranya 
Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársa nyújt 72/500-488 telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a  Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ címére történő megkül-
désével (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 
Személyesen: dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. em. 308.) részére 

történő leadással. 
 

A pályázat benyújtásának formája: A pályázatot zárt borítékban “Pécsváradi középiskola igazgatója” 
megjelöléssel lehet benyújtani. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Baranya Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Baranya Megyei Kormányhivatal honlapja 
 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való megjelenés időpontja: 2012. január 25. 



A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
 

a Baranya Megyei Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskola és Kollégium (Mohács, Kossuth L. u. 
71.) 

intézményvezető - megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: állandó főfoglalkozású 
 
Teljes munkaidő: heti 40 óra 
 
A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2012.április 1-töl 2017. augusztus 15-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: Baranya Megyei Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskola és Kollégium 
(Mohács, Kossuth L. u. 71.) 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan Ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő 
végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 
– egyetemi szintű tanári  végzettség és szakképzettség, 
– pedagógus szakvizsga, 
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat  

Szükséges vezetői kompetenciák: 

– döntési, együttműködési, konfliktuskezelési készség 
– felelősségtudat 

Egyéb kompetenciák: 

– teljesítményorientáltság 
– terhelhetőség, 
– problémára való nyitottság, problémamegoldó képesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közoktatás vezetői szakvizsga, 
– közoktatási intézményvezetői tapasztalat 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata, 

– hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, 
– szakmai önéletrajz, 
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzet-

elemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez) 

A beosztás betöltésének időpontja: 

A beosztás 2012.   április 1.  napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné dr. Kohner Emőke, a Baranya 
Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársa nyújt 72/500-488 telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a  Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ címére történő megkül-
désével (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 
Személyesen: dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. em. 308.) részére 

történő leadással. 
 

A pályázat benyújtásának formája: A pályázatot zárt borítékban “Mohácsi középiskola igazgatója” 
megjelöléssel lehet benyújtani. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Baranya Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Baranya Megyei Kormányhivatal honlapja 
 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való megjelenés időpontja: 2012. január 25. 



A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
 

a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs, Egyetem u. 2.) 
intézményvezető - megbízott magasabb vezető - beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: állandó főfoglalkozású 
 
Teljes munkaidő: heti 40 óra 
 
A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2012.április 1-töl 2017. augusztus 15-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 
(Pécs, Egyetem u. 2.) 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő 
végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 
– egyetemi szintű végzettség és szakképzettség,      
– szakvizsga - ha jogszabály az adott végzettséggel és szakképzettséggel betölthető 

munkakörben a szakvizsga letételét lehetővé teszi, illetve előírja -    
– legalább 10 év megfelelő szakmai gyakorlat  

Szükséges vezetői kompetenciák: 

– döntési, együttműködési, konfliktuskezelési készség 
– felelősségtudat 

 Egyéb kompetenciák: 

– teljesítményorientáltság 
– terhelhetőség, 
– problémára való nyitottság, problémamegoldó képesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közoktatás vezetői szakvizsga, 
– közoktatási intézményvezetői tapasztalat 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata, 

– hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, 
– szakmai önéletrajz, 
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzet-

elemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez) 

A beosztás betöltésének időpontja: 

A beosztás 2012.  április 1.  napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné dr. Kohner Emőke, a Baranya 
Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársa nyújt 72/500-488 telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a  Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ címére történő megkül-
désével (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 
Személyesen: dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. em. 308.) részére 

történő leadással. 
 

A pályázat benyújtásának formája: A pályázatot zárt borítékban “Pedagógiai Szakszolgálat 
igazgatója” megjelöléssel lehet benyújtani. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Baranya Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Baranya Megyei Kormányhivatal honlapja 
 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való megjelenés időpontja: 2012. január 25. 



A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
a Baranya Megyei  Kastélypark Időskorúak Otthona (7833 Görcsöny, Hársfa u. 

6.) igazgatói álláshelyének betöltésére 
 

Az intézmény tevékenységi köre: idősek otthona ápolást, gondozást nyújtó ellátás 
Görcsönyben és Keresztespusztán. 
 
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe 
tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes 
működtetése. 
 
Pályázati feltételek: 

• az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 8.2. pontjában 
előírt szakirányú szakképzettség 

• legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

• büntetlen előélet. 
Előnyt jelent: 

• öt év vezetői gyakorlat  
• szociális szakvizsga. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a képesítést igazoló okiratok másolatát és a szakmai gyakorlat meglétéről 
szóló igazolását 

• részletes szakmai önéletrajzot 
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt 
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelésekkel  
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások az 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 
3 hónap próbaidő kikötésével. 
 
A megbízás öt éves időtartamra, 2012. április 1-jétől 2017. március 31-ig szól.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 2. 
A pályázat elkészítéséhez információ Kaufmann Eszter gyermekvédelmi és szociális 
referenstől (72/500-437 telefonszámon) kérhető.  
 
A pályázatot postai úton a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ címére 
(7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) történő megküldésével vagy személyesen dr. Gálné dr. 
Babinecz Erzsébet (Pécs, Széchenyi tér 9. III. 308.) részére történő leadással lehet 
benyújtani zárt borítékban „görcsönyi intézményvezető” megjelöléssel. 



 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázatok bizottsági véleményezését követően a Baranya Megyei 
Intézményfenntartó Központ vezetője dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje: 
 Baranya Megyei Kormányhivatal honlapja 
 Szociális Közlöny 2012. február 10-15. száma 
 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való megjelenés időpontja:  
2012. február 1. 
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A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ( Pécs, Káptalan u. 5.) 
igazgatói álláshelyének betöltésére 

 
A megbízással járó lényeges feladatok:  

•  az intézmény felelős vezetése, a jogszabályban meghatározottak szerinti 
szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, 
szervezése és ellenőrzése 

• a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi- 
gazdasági feladatok ellátása 

• a jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása 

 
Pályázati feltételek: 

• szakirányú egyetemi végzettség 
• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret 
• legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
• kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység 
• büntetlen előélet 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• az iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát 
• részletes szakmai önéletrajzot 
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt 
• az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepciót 
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
•  

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások az 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 
3 hónap próbaidő kikötésével. 
A megbízás 5 év határozott időre, 2012. április 1-jétől 2017. március 31-ig szól. 
 
A pályázat elkészítéséhez információ dr. Erdődy Gyula vezető-főtanácsostól  a 
72/500-400-as központi számon keresztül kérhető. 
 
A pályázatot postai úton a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ címére 
(7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) történő megküldésével, vagy személyesen dr. Gálné 
dr. Babinecz Erzsébet (Pécs, Széchenyi tér 9. III. 308.) részére történő leadással 
lehet benyújtani zárt borítékban „Múzeumok igazgatósága igazgatója” megjelöléssel 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 2. 
 



A pályázat elbírálására módja, rendje: 
A pályázatokról a miniszter előzetes egyetértésével a Baranya Megyei 
intézményfenntartó Központ vezetője dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje: 

Baranya Megyei Kormányhivatal honlapja 
 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való megjelenés időpontja: 2012. február 
1. 
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