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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Kolozsvár utcai Általános Iskola

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

tanító
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Tanítói feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi 
erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános 
(hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkavégzés helye: 1155 Budapest Kolozsvár u. 1.

További információt Tóthné Varga Csilla intézményvezető nyújt, a 06-1-419-2413-as 
telefonszámon. A pályázat benyújtása Tóthné Varga Csilla intézményvezető részére az 
igazgato@kolozsvariskola.hu e-mail címen keresztül.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A jogviszony létesítésre, a próbaidőre és az illetmény megállapítására, 
valamint a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet 
az irányadók.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Szakosodott oktatók 
(szaktanárok) képzése, tanítói szakképzettség
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Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Szakmai önéletrajz benyújtása

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet 
igazolására, valamint hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás 
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

- közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) 
bekezdés c) pontja

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 
pályázattal összefüggő kezeléséhez,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés).

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.10. 12:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázó személyes meghallgatását követően az 
intézményvezető javaslatot tesz a tankerületi igazgatónak a kinevezésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.13. 12:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.02.22.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.01.27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


