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Tisztelt Társulási Tanács! 

A Fodor András Általános Iskola és Óvoda (továbbiakban: Intézmény) Szervezeti és 
Működési Szabályzata szerint a főigazgatót távollétében a szervezeti és szakmai tekintetben 
önálló általános iskolai intézményegység vezetője, mint általános főigazgató-helyettes 
helyettesíti. 

Zsombok Lajos főigazgató polgármesterré választásának időpontjáig, 2010. október 4-ig látta 
el az Intézmény vezetésének feladatait, majd ezt követően az Intézmény irányítását Nagy 
Péterné általános főigazgató-helyettes vette át. 

Az intézményvezető kiválasztása - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény 
(továbbiakban: Ktv.) 18. § (8) bekezdése szerint - nyilvános pályázat útján történik. 

 

I. Pályázat kiírása 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának 7. számú melléklete 
tartalmazza azt a Megállapodást, amely szabályozza a közös igazgatású Intézmény 
működtetését és finanszírozását. Ennek a Megállapodásnak a X. fejezete rendelkezik a 
munkáltatói jog gyakorlásáról a következők szerint: 

A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási tanácsa, az egyéb munkáltatói jogokat a Tanács Elnöke gyakorolja.  

A Megállapodás alapján a pályázat kiírásáról, a pályázati kiírás tartalmáról a Társulási Tanács 
dönt. 

Az Intézményvezetői (főigazgatói) megbízás feltételeit a Ktv. 18. §-a szabályozza az alábbiak 
szerint: 

1. Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga. 

2. Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 
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Szakmai gyakorlatként óvodában óvodapedagógus munkakörben, más nevelési-
oktatási intézményben pedagógus munkakörben eltöltött időt lehet figyelembe venni. 
Az intézményvezetői megbízásnál szakmai gyakorlatként elfogadható a tanügy-
irányítási munkakörben, a pedagógiai szakszolgálatban és a pedagógiai-szakmai 
szolgálat ellátását nyújtó munkakörben, művészeti szakiskolában és 
szakközépiskolában, valamint alapfokú művészetoktatási intézményben a képzés 
szakirányának megfelelő művészeti pályán eltöltött idő is, ha a pályázó rendelkezik 
legalább három év óvodapedagógus illetve pedagógus munkakörben eltöltött szakmai 
gyakorlattal. 

A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a közalkalmazotti jogviszonynak, 
illetve munkaviszonynak harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama, 
valamint a pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem 
érte el a munkakörre megállapított heti kötelező óraszám huszonöt százalékát. 

3. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás. 

Többcélú intézményben vezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény 
által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges 
feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike egyetemi végzettséget ír elő, a 
vezetői megbízáshoz erre van szükség. 

A Fodor András Általános Iskola és Óvoda esetében az egyes intézményegységek 
vezetéséhez az alábbi végzettségek szükségesek: 

− Az óvodai, általános iskolai, alapfokú művészetoktatási intézményegységek 
vezetéséhez felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, valamint pedagógus 
szakvizsga szükséges. 

− A pedagógiai szakszolgálat intézményegység vezetéséhez az adott pedagógiai 
szakszolgálat intézményében pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga megléte 
szükséges. Ha a vezetői megbízást pszichológus kapja, klinikai, 
neuropszichológiai, pedagógiai vagy tanácsadói szakvizsgával kell rendelkeznie (a 
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 3. § (1)-(3) 
bekezdés). 

− A pedagógiai-szakmai szolgáltatás intézményegység vezetéséhez egyetemi szintű 
végzettség és szakképzettség az előírás (a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat 
ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 
közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 2. § (1) 
bekezdés). 

2010. január 1-jétől kezdődően a közoktatási intézmény vezetésére az kaphat 
megbízást, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával (a pedagógus-továbbképzésről, a 
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdés 
alapján). 

Mindezek alapján az Intézmény főigazgatói álláshelyének betöltéséhez egyetemi 
szintű pedagógus végzettség és szakképzettség, valamint pedagógus szakvizsga 
szükséges.  
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A pályázati kiírásban meghatározható, hogy a pályázatok elbírálásánál előnyben 
részesíthető az a pályázó, aki vezetői gyakorlattal rendelkezik. 

 

II. Pályázat előkészítése 

1) A Társulási Tanács elvi döntést hoz arra vonatkozóan, hogy az Intézmény 
vonatkozásában az intézményvezetői helyre pályázatot ír ki, határidő és felelős 
megjelölésével. 

2) A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet az intézményvezető kinevezésével 
kapcsolatosan az alábbi feladatokat írja elő: 

− Az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő 
feladatokat - ide nem értve a pályázati feltételek meghatározását - a munkáltató 
megbízottja látja el. 

− A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (4) 
bekezdése szabályozza a pályázati felhívás közzétételét: 

A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (a továbbiakban: KSZK) internetes oldalán kell közzétenni. 
Emellett a pályázati felhívást 

a) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő 
önkormányzatok székhelyén is, továbbá 

b) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 

a helyben szokásos módon köteles közzétenni. 

− A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján 
való elsődleges közzétételétől számított - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén 
- harminc napnál rövidebb nem lehet. 

− Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra, munkakör betöltésére irányuló 
pályázati felhívást - a Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl (lásd 
alább) - a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában (Oktatási és Kulturális 
Közlöny) is közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az 
esetekben is a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani. 

3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) a munkahely és a beosztás megjelölését, 

b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát (legalább öt, 
legfeljebb tíz év), 

c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 

d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai 
végzettséggel ellátható), 

e) a vezetői megbízáshoz előírt feltételeket kiegészítő feltételeket (pl. tudományos 
tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat), 

f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás), 
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g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 
követelményeire vonatkozó esetleges igényeket, 

h) a pályázat elbírálásának határidejét. 

− A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok 
elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt 
megismerhessék. 

4) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá 
a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket (a továbbiakban: 
vezetési program). 

5) Véleményezési eljárás 

− 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 véleményalkotásra megállapított határidő jogvesztő. 

− A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének megbízásakor a közoktatási törvény 102. 
§-ának (3) bekezdésében szabályozott véleményezés jogát nevelési-oktatási 
intézményben közalkalmazotti jogviszony, illetőleg munkaviszony keretében 
foglalkoztatottak közössége (a továbbiakban: alkalmazotti közösség) gyakorolja. 

− Az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó 
vezetői megbízását. 

− A nevelőtestület az alkalmazotti közösség értekezletét megelőzően alakítja ki 
véleményét a pályázó által benyújtott vezetési programról. A nevelőtestület 
véleményét az alkalmazotti közösség értekezletén - a döntéshozatalt megelőzően - 
ismertetni kell. 

− A nevelőtestület - a pályázatok benyújtására meghatározott időpontig - elnökből és két 
tagból álló bizottságot (a továbbiakban: előkészítő bizottságot) választ. Az előkészítő 
bizottság feladata megszervezni az alkalmazotti értekezletet és a nevelőtestület 
értekezletét (értekezlet helyének kijelölése, időpontjának meghatározása, meghívók 
szétküldése, pályázatok ismertetése stb.). 

− Az előkészítő bizottság elnöke a pályázati felhívásban megjelölt határidő lejárta után a 
pályázati eljárás előkészítőjétől (a továbbiakban: pályáztató) a nevelési-oktatási 
intézményben véleményezési joggal rendelkezők részére átveszi a pályázatokat, és 
egyezteti azt az időpontot, amelyen belül a véleményeket ki kell alakítani. 

− Az előkészítő bizottság elnöke a pályázatok átvételekor egyezteti azt is, hogy a 
pályázatokat a bizottság vagy a pályáztató küldi meg azoknak a véleményalkotásra 
jogosultaknak, akik nem a nevelési-oktatási intézményben működnek. 

− A pályáztató valamennyi - határidőre benyújtott - pályázatot megküldi az előkészítő 
bizottságnak. 

− A pályázatot át kell adni a nevelési-oktatási intézményben működő szakmai 
munkaközösség részére is, amely írásban véleményezi a vezetési programot. 

− A pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a nevelőtestület (szakalkalmazotti 
értekezlet) mellett a vezetési programról véleményt nyilvánítson a szakszervezet 



 -  - 5 

munkahelyi szerve, továbbá, ha igényli, a pedagógus szakmai szervezet. E bekezdés 
alkalmazásában pedagógus szakmai szervezet az a szervezet, amelyik alapszabályával 
és bírósági nyilvántartásba vételének igazolásával a közoktatási intézmény 
fenntartójánál - legkésőbb a pályázat benyújtására meghatározott határidő utolsó napja 
előtt - bejelentkezett. 

− A vezető megbízásával összefüggésben a Kt. 102. §-ának (3) bekezdésében biztosított 
véleménynyilvánítási jogával az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség), az 
iskolai diákönkormányzat, továbbá - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a helyi 
kisebbségi önkormányzat (Lengyeltóti Kincsem Óvoda; Öreglak Tarkarét Óvoda 
Baráti Óvodája) a véleményezési határidőn belül (legalább 15 nap) élhet. 

− Valamennyi véleményt írásba kell foglalni, az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, továbbá az alkalmazotti közösség értekezletére a pályázatot benyújtó(ka)t 
meg kell hívni. 

− A véleményekről készült jegyzőkönyvet az előkészítő bizottság megküldi a 
pályáztatónak. 

− A pályáztató a vezetési programokat az Országos szakértői névjegyzékben szereplő 
szakértővel véleményeztetheti. Ha a nevelési-oktatási intézmény a Kt. 121. §-ának (6) 
bekezdése alapján kisebbségi intézményként működik (Öreglak Kerekerdő Óvoda 
Barátihegyi Óvodája), a vezetési programot az Országos szakértői névjegyzékben 
szereplő kisebbségi szakértő véleményezheti. 

− A pályáztató a munkáltatói jog gyakorlójának a pályázattal együtt megküldi a 
véleményeket, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatnak (Öreglak) a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 29. §-ának (2) 
bekezdése alapján készített nyilatkozatát, illetve tájékoztatja a munkáltatót, ha a 
jogosultak nem éltek a véleményezési, nyilatkozattételi jogukkal. 

 

III. Pályázat elbírálása 

A pályáztató Társulási Tanács ülés összehívását kezdeményezi fenntartói döntés 
meghozatala céljából a beérkezett pályázatokról (sikertelen vagy határidőn túl benyújtott 
pályázatokról is), az intézményvezető megbízás intervallumának (5-10 év, év, hónap, nap) 
meghatározásával. 

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) a) bekezdése alapján: 

Magasabb vezetői megbízásnak minősül a társulási tanács által adott intézményvezetői 
megbízás, amely a munkáltató döntésétől függően az év során bármikor, legalább öt és 
legfeljebb tíz évre adható. 

− Ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem 
a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának 
időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha a jogszabályban meghatározott - 
legalább öt év, legfeljebb tíz év - alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál 
korábban vagy későbben járna le. 

Az intézményvezetői, magasabb vezetői beosztást - beleértve a megbízás meghosszabbítását 
is - nyilvános pályázat útján kell betölteni; a pályázat elbírálása során a pályázati kiírásban 
meghatározottaknak megfelelő pályázó nevezhető ki. 
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A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró 
pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni, illetve, ha a 
munkáltatói jogot a Társulási Tanács gyakorolja, a pályázatokat a Társulási Tanács részére a 
harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első ülésre be kell nyújtani. 

A pályázatok elbírálása során a Társulási Tanácsnak vizsgálnia kell, hogy az érvényes 
pályázatot benyújtott pályázók közül: 

− melyik felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek – itt kell figyelembe venni 
az előnyként megjelölt feltételt is (vezetői tapasztalat); 

− ki a legalkalmasabb az intézmény vezetésére; 

− a szakmai rátermettség melyik pályázónál a legmeggyőzőbb; 

− figyelembe kell venni, hogy melyik pályázó rendelkezik a leghosszabb szakmai 
gyakorlattal; 

A pályázat elbírálása során csak a pályázati kiírásban meghatározottaknak megfelelő 
pályázó nevezhető ki. Arra nincs lehetőség, hogy a pályázatok elbírálása során a pályázati 
kiírásban meghatározott feltételeket a Társulási Tanács figyelmen kívül hagyja, szűkítse, 
illetőleg azokat utólag törölje! 

A vezetők pályázati anyagában iktatva, előadói ívvel ellátva az alábbi 
dokumentumoknak kell szerepelniük: 

− A képviselő-testület előzetes elvi döntése (határozat szám), annak kivonata, hogy mely 
intézmény vonatkozásában döntöttek arról, hogy pályázatot kell kiírni a vezető 
személyére. Itt határidő és felelős megnevezése is szerepeljen. 

− A pályázati kiírás feltételeiről szóló meghatározás, valamint annak az Oktatási és 
Kulturális Közlönynek a kivonatos másolata, amelyben a felhívás megjelent. 

− A jogszabályban előírt egyeztetések (nevelőtestület, alkalmazotti közösség, 
iskolaszék, stb.) eredeti dokumentumai, jegyzőkönyvei. 

− A pályázati anyagok (ahol több pályázó volt, akkor annak sikertelenségéről, és a 
pályázati anyag visszaküldéséről szóló tájékoztató levél eredetiben). 

− Azon képviselő-testületi döntés, amelyben dokumentálja, hogy mely pályázót bízta 
meg az adott közoktatási intézmény vezetésére (a döntésben a nevet, a megbízatás 
intervallumát és az illetményt, valamint a pótlékokat is meg kell határozni). 

 

A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint magasabb vezetői megbízásnak 
minősül a társulási tanács által adott intézményvezetői megbízás. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (1) bekezdés, illetve a 
(2) bekezdés a) pontja alapján a magasabb vezetőt, valamint vezető állású közalkalmazottat 
vezetői pótlék illeti meg. A pótlék mértéke magasabb vezető beosztású közalkalmazott 
esetén a pótlékalap száz-ötszáz százaléka. 

A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C § (1) bekezdése meghatározza a pótlékalap 
legkisebb mértékét is: 

− A Társulási Tanács által adott intézményvezetői megbízás esetén a pótlék mértéke 
nem lehet kevesebb, mint a közalkalmazotti pótlékalap 
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a) 200%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma meghaladja a heti 6 órát, 
továbbá - a b)-c) pontban meghatározott kivétellel - azokban a közoktatási 
intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs kötelező óraszámuk, 

b) 230%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti 6 
órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs 
kötelező óraszámuk, ha az intézmény körzeti feladatot lát el, 

c) 250%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti 2 
órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs 
kötelező óraszámuk, ha az intézmény térségi vagy országos feladatot lát el. 

Az idézett jogszabályhely értelmében a Társulási Tanácsnak dönteni kell arról is, hogy a  
250 - 500 %-os alsó és felső határ között a vezetői pótlék mértékét a pótlékalap hány 
százalékában határozza meg. 

A fentiek, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21. § (3) 
bekezdésében foglaltak értelmében az intézményvezető kinevezéséről szóló határozatnak 
tartalmaznia kell: 

− a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és 
fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét; 

− a vezetői pótlék mértékét is, amely a pótlékalap 250-500%-a; 

− a megbízás időtartamát év, hónap, nap megjelöléssel (legfeljebb 5-10 év időtartamra, 
adott utolsó év július 1-jétől augusztus 15-ig szólhat a megbízatása). 

A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi 
illetmény és a havi rendszeres illetménypótlékok együttes összege nem haladhatja meg a 
Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. A kinevezési okmányban más, a 
közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdés is meghatározható. 

A választott vezető személyi anyagában az alábbi dokumentumoknak kell szerepelniük: 

− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

− legmagasabb iskolai végzettséget tanúsító okiratok hitelesített másolata; 

− egyéb képzésekről kiállított igazolások hitelesített másolata; 

− egy, a közalkalmazotti jogviszonyról szóló határozatlan idejű megbízatás; 

− egy, a határozott időre szóló vezetői kinevezés. 

 

IV. Sikertelen pályázati eljárás 
 
A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§ (16) bekezdése értelmében, ha az intézményvezetői 
feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó, illetve 
egyik pályázó sem kapott megbízást), az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a 
pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni, 
figyelembe véve a megbízatás július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő határidejét. 
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Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Tanácsot a határozati javaslat elfogadására. 

 
 
 

Határozati javaslat 
 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fodor András 
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény főigazgatói 
álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki. 

A Társulási Tanács megbízza Lengyeltóti Város Jegyzőjét a pályáztatási eljárás 
jogszabályokban meghatározottak szerinti lefolytatására. 

A Társulási Tanács a pályázati feltételeket és a pályázat tartalmát az alábbiak 
szerint határozza meg: 

− egyetemi szintű pedagógus végzettség és szakképzettség, 

− pedagógus szakvizsga keretében szerzett szakképzettség; 

− legalább 5 év pedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 

− a pályázati elbírálásnál előnyt jelent: legalább 2 év intézményvezetői 
gyakorlat és a közoktatás vezetői szakvizsga; 

− a vezetői megbízás időtartama 5 évre szól; 

− bérezés az 1992. évi XXXIII. törvény szerint; 

− a vezetői megbízás kezdő napja: 2011. augusztus 1. 

− a pályázatot 2 példányban postai úton vagy személyesen Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. címre, 
Zsombok Lajos elnöknek címezve kell benyújtani; 

− a pályázat benyújtásának határideje a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő 
közzétételtől számított 30 nap; 

− a pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: iskolai végzettséget és 
szakvizsgát tanúsító oklevelek másolata; szakmai önéletrajz; az 
intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program); három hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt; nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt 
ülésen történő tárgyalásáról; nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a 
jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázat 
tartalmának a megismeréséhez; adatvédelmi nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

− a pályázat elbírálásának határideje a véleményezési határidő leteltét 
követő első társulási ülés; 

− felvilágosítás a (06)85/330-873 telefonszámon Zsombok Lajos elnöktől 
kérhető 
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− pályázati kiírás további közzétételének helye: Oktatási és Kulturális 
Közlöny; Társulás önkormányzatainál a helyben szokásos módon; 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 
Határid ő: azonnal 
 
Lengyeltóti, 2011. március 3. 

 
 
 

Zsombok Lajos 
elnök 

 
 
Az előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 
 
 
Szücs Gábor Dr. Szatmári Ibolya 
referens jegyző 


