
Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján 

pályázatot hirdet 

Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcs őde  
 

óvodavezet ő (magasabb vezet ő) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás id őtartama:  
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.-2021.07.31.-ig szól. 

A munkavégzés helye:  

Komárom-Esztergom megye, 2521 Csolnok, Kossuth L. utca 4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges 
feladatok:  

A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a 
munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban 
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az 
alkalmazottak foglalkoztatására, élet-és munkakörülményeire vonatkozó 
kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési 
kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az intézmény vezetője felel 
továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény nevelési- és 
minőségirányítási programjának működéséért, a gyermekvédelmi feladatok 
megszervezéséért és ellátásáért. 

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 és pedagógus-szakvizsga, 
másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén 
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség, 

�         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, 
társalgási szintű nyelvtudás, 

�         óvodavezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 
Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 

�         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret, 
�         B kategóriás jogosítvány, 
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         büntetlen előélet 
�         német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

�         a pályázó szakmai önéletrajza 
�         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 
�         a büntetlen előéletet igazoló - 3 hónapnál nem régebbi - erkölcsi 

bizonyítvány 
�         iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata 
�         a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (az 
elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek) 

A munkakör betölthet őségének id őpontja:  

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. június 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kolonics Péterné 
nyújt, a +3633 478 626 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Csolnok és Környéke Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (2521 
Csolnok, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 



adatbázisban szereplő azonosító számot: 372/2016 , valamint a 
munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető). 

és 
�         Elektronikus úton Csolnok és Környéke Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás Elnöke részére a 
titkarsag@csolnok.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

Az intézményvezetői pályázatot a Társulási Tanács bírálja el, a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei véleményének kikérését követően. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.csolnok.hu - 2016. május 9. 
�         www.annavolgy.hu - 2016. május 9. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2016. május 9. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A 
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
 


