
Kenderes Városi Önkormányzat 
                            

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

Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

intézményvezető (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 évig szól. 

A munkavégzés helye: 

5331 Kenderes, Szent István út 58. 

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

Az intézmény által nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés irányítása, koordinálása. A 
munkáltatói feladatok ellátása, a szakszerű és jogszerű feladatellátás biztosítása, a fenntartóval és 
intézményeivel való kapcsolattartás, együttműködés, a folyamatos és precíz adminisztráció, 
adatszolgáltatás biztosítása. 

Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet szerinti család- és 
gyermekjóléti szolgálat és család- és gyermekjóléti központ magasabb vezető 
beosztás ellátásához szükséges valamely felsőfokú képesítés, 

         legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő 
tapasztalat, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető 

         A közalkalmazotti kinevezés feltétele:  Büntetlen előéletű. – A kinevezést 

megelőzően igazolni kell.  Tizennyolcadik életévét betöltött személy.  Magyar 



állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. 

         Állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós 
bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága 
elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni 
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll. – A kinevezést 
megelőzően igazolni kell. 

         A magasabb vezetői beosztás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll 
cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, melyről a megbízást megelőzően 
nyilatkozni kell. – A pályázathoz a nyilatkozatot csatolni kell. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A pályázó szakmai életrajza 
         A végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, képesítési előírások 

másolata 
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok 

         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
         Nyilatkozat arról, hogy kívánja-e, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést 

a döntéshozó zárt ülésen tárgyalja 
         Nyilatkozat, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság 

alatt 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sarkadi Györgyi humánpolitikai ügyintéző 
nyújt a +3659/328-251 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Kenderes Városi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (5331 Kenderes, Szent István út 56.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEN/       /2022 , valamint a 
munkakör megnevezését: intézményvezető 

 
vagy 

         Elektronikus úton: humanpolitika@kenderes.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint kerül megállapításra. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.kenderes.hu 
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