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Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha

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

5746 Kunágota, Rákóczi u. 6 

Intézményvezető-helyettes (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:

Békés megye, 5746 Kunágota, Rákóczi utca 6.

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

Az intézmény alapító okiratában meghatározott, a Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha integrált szociális intézmény
keretein belül a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56-57. §-ai alapján szociális
alapszolgáltatás -étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás- Kunágota településen. A gyermekek védelméről
és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás: család-
és gyermekjóléti szolgáltatás Kunágota, Almáskamarás és Pusztaottlaka településeken. A Konyha, mint telephely működtetése. Az
intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben
jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és gazdaságos megoldásának biztosítása az intézményvezető
távolléte esetén. Az intézményvezető távollétében felel az intézmény általános és szakmai vezetői feladataiért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései ,
valamint a(z) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatában történő végrehajtásáról szóló 257/200. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, 1/2020. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklete alapján felsőfokú szakirányú végzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• A 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy

felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

•  Vállalja a jogszabály szerinti vezetőképzés teljesítését
• A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
•  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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• Részletes szakmai önéletrajz.
• Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok hitelt érdemlő igazolása.
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata

benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. §-ában és a 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn
• A 257/2000. (XII.2.) SzCsM rendelet 6. § (10) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézményben

foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. §) az ellátásban részesülő személlyel tartási,
életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított egy évig nem köt

• Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésben foglalt valamely kizáró ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boldog Zoltánné jegyző nyújt, a 0668/430-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha címére történő megküldésével (5746

Kunágota, Rákóczi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
I.1627-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kapcsolatot tart a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja a pályázat kiírója.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunagota.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 7.

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.


