
 

Kevermes Nagyközség Önkormányzata 
                        

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

pályázatot hirdet 

Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 
 

intézményvezető 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.06.01.-2026.05.31.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5744 Kevermes, Jókai utca 3. 

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

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben meghatározott idősotthoni ellátások tevékenységi körébe 
tartozó feladatok, valamint a szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi 
segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgáltat tevékenységi körébe 
tartozó feladatok vezetői irányítása. 



Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet szerinti 
szakképesítés, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         Felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést 

igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi 
ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben 
szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat, 

         büntetlen előélet, 
         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

         cselekvőképesség: a pályázó nem állhat cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást 
megelőzően nyilatkoznia kell. 

Elvárt kompetenciák: 

         kiváló szintű együttműködési, kommunikációs készség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására 
nyilvános vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor, 

         a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél, illetve a 
szociális szakvizsgáról szóló oklevél másolata, szociális 
szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetében - amennyiben 
nem mentesül letételének kötelezettsége alól - nyilatkozat arról, 
hogy vállalja a szociális ágazati vezetőképzésen való részvételt, 

         a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, 

         szakmai önéletrajz, 
         az intézmény vezetésére vonatkozó program, 
         nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 



A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sztezsánné Kovács 
Gyöngyi nyújt, a 0668434004 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Kevermes Nagyközség 

Önkormányzata címére történő megküldésével (5744 Kevermes, 
Jókai utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: I./799/2021 , valamint a 
munkakör megnevezését: intézményvezető. 

         Személyesen: Lantos Zoltán polgármester, Békés megye, 5744 
Kevermes, Jókai utca 1. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat az Eseti Bizottság véleménye alapján a képviselő-testület 
(polgármester) bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         Kevermes Önkormányzat hirdetőtáblája - 2021. április 19. 
         https://kevermes.asp.lgov.hu - 2021. április 19. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021.04.23. 

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

  

 


