
 

Tatabányai Tankerületi Központ 

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

pályázatot hirdet 

Koppánymonostori Általános Iskolában 

 

angol nyelv-bármely szakos tanár 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom megye, 2903 Komárom, Koppány vezér út 77-79. 

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

Angol nyelv tanítása a 4-8. évfolyamokon, egyéb pedagógiai, nevelési-oktatási feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

•         Főiskola, angol-bármely, 

•         magyar állampolgárság, bűntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         Szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét 

igazoló okmányok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján a hatósági 

bizonyítvánnyal igazolni kell, hogy a foglalkoztatni kívánt személy büntetlen előéletű, továbbá, 

hogy nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) 

bekezdésben meghatározott közalkalmazotti 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Varga Krisztina intézményvezető nyújt, a 

30/319-5247 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével 

(2903 Komárom, Koppány vezér út 77-79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/0082-3/2020 , valamint a munkakör 

megnevezését: angol nyelv-bármely szakos tanár. 

•         Elektronikus úton Farkasné Varga Krisztina intézményvezető részére a 

kmonostor@komarom.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor. A pályázatot 

kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy 

eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent 

pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi 

Központhoz is az izabella.juhasz@kk.gov.hu címre. Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/00082-3/2020 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 11. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM 

részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

  
  

  

 


