
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-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, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

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

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

Az  intézmény  szakszerű  és  törvényes  működtetése,  irányítása,  döntéshozatal  a
székhely  intézmény,  a  hozzá  tartozó  tagintézmény,  illetve  a  telephely,  valamint  a
bölcsődék  tekintetében.  Irányítja  az  intézmény  szakmai-pedagógiai  és  gazdasági
tevékenységét.  Irányítja  és  ellenőrzi  a  szakmai  feladatok  ellátását,  végrehajtását.
Elkészíti  a hatályos jogszabályok által  előírt,  az intézmény működéséhez szükséges
dokumentumokat  és  gondoskodik  azok  betartásáról,  végrehajtásáról.  Képviseli  az
intézményt más szervek: fenntartó, a hatóság és egyéb államigazgatási szervek felé.
Munkáltatói  jogokat  gyakorol  az  intézmény  dolgozói  felett.  Felel  az  intézmény
gazdálkodásáért,  a  költségvetés  által  meghatározott  kereteken  belül  önálló
tevékenységet folytat.  A rendelkezésre álló költségvetés és egyéb bevételek alapján
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biztosítja  az  intézmény  törvényes  működéséhez  szükséges  személyi  és  tárgyi
feltételeket.  Felelős  az  intézmény  szakmai  munkájáért,  törvényi  előírások  szerinti
feladatai ellátásáért, a magas színvonalú nemzetiségi nevelés biztosításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1)
bekezdésében, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21/A. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján: -az adott nevelési-oktatási intézményben
pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, a Korm. rendelet 6.
mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
• legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
• a  nevelési-oktatási  intézményben  pedagógus  munkakörben  fennálló,

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

• a három hónapos próbaidő  kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó
részére a próbaidő kikötése kötelező)

• felhasználói szintű MS Office használata (irodai alkalmazások)
• német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű

nyelvtudás, vagy annak vállalása, hogy a C típusú általános nyelvvizsgát 3
éven belül megszerzi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• óvodavezető - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány
• német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz
• Az  intézmény  vezetésére  vonatkozó  program  az  5  éves,  szakmai

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
• Iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• Motivációs levél
• Büntetlen előéletének igazolása 90 napnál nem régebbi  hatósági  erkölcsi

bizonyítvány bemutatásával, ellenőrzés céljából, hogy nem áll a tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

• A  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  hozzájárul  személyes  adatainak  a
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pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
• A  pályázó  nyilatkozata,  hogy  vállalja  a  vagyonnyilatkozat-tételi  eljárás

lefolytatását
• Korábbi szakmai/vezetői gyakorlatának igazolása
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Társulási Tanács nyilvános

vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. június 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 23.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Kolonics  Péterné  nyújt,  a
06305572654 -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: CS/1216/2022 , valamint a munkakör
megnevezését: Óvodavezető.

• Elektronikus úton Pőczéné dr Csorba Erika részére a jegyzo@csolnok.hu
E-mail címen keresztül

• Személyesen: Pőczéné dr Csorba Erika jegyző, Komárom-Esztergom megye,
2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  pályázat  elbírálására  a  Kjt.  20/A.§-ban,  valamint  a  326/2013.  (VII.30.)  Korm.
rendeletben meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor. A teljes munkaidős,
határozatlan  idejű  közalkalmazotti  jogviszony  -  a  Kjt.  21/A.  (4)-(5)  bekezdéseiben
foglaltak  kivételével  -  3  hónap  próbaidő  kikötésével  történik.  Az  intézményvezetői
pályázatot a Társulási Tanács bírálja el, a társult önkormányzatok képviselő-testületei
és a jogszabályban meghatározott bizottságok, szervezetek, testületek véleményének
kikérését  követően.  A  pályázat  kiírója  fenntartja  annak  a  jogát,  hogy  a  pályázatot
indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníts

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.csolnok.hu - 2022. május 4.
• www.annavolgy.hu - 2022. május 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
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A pályázat benyújtási határideje 2022. május 23. napja, postai úton történő benyújtás
esetén e határidőig be kell érkezni a pályázatnak.

Nyomtatás
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