
Ostoros Községi Önkormányzat 
 

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

pályázatot hirdet 

Ostoros Alapszolgáltatási Központ  

 

intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. december 01 - 2023. november 30-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Heves megye, 3326 Ostoros, Kossuth Lajos tér 3.  

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

Gyermekjóléti szolgáltatás, családgondozás, családsegítés ellátása, házi segítségnyújtás, 

idősek nappali ellátása, étkeztetés szervezése, irányítása. Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi 

az intézményben folyó szociális és gyermekjóléti munkát. A költségvetés keretein belül 

gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okirat 

szerinti feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartóval és 

a különböző szakmai szervezetekkel.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet – 

vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 250 %-a - rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 3. 

sz. melléklete, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 



gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti szakirányú 

szakképzettség,  

         szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

         vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,  

 B kategóriás jogosítvány. 

         büntetlen előélet  

         magyar állampolgárság  

         cselekvőképesség  

 ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt 

 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bek. szerinti kizáró ok ne álljon fenn 

 magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető 

 25/2017. (X.18.) EMMI r. szerinti vezetőképzés 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Egyetemi végzettség, szociális munkás,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz, 

         Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, a szakmai 

helyzetelemzésre vonatkozó fejlesztési elképzelések, 

         Végzettséget, egyéb feltételek meglétét igazoló okiratok másolata, 

         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló 

bizonylat másolata, amennyiben a pályázati határidő lejártakor nem tölt be erkölcsi 

bizonyítványhoz kötött munkakört, 

         A pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,  

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló képviselő-testületi 

ülés zárt ülésként tartását,  

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok vele szemben fenn áll-e, 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll-

e. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.  



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Böjt László polgármester nyújt, a 

36/356-010 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Ostoros Községi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (3326 Ostoros, Hősök tere 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OST/1617/2018., valamint a 

beosztás megnevezését: intézményvezető.  

         Személyesen: Böjt László polgármester, Heves megye, 3326 Ostoros, Hősök tere 

4.   

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati határidő lejártát követő véleményezési eljárás után a soron következő képviselő-

testületi ülésen a döntéshozó dönt a kinevezésről. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a 

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 26.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 www.ostoros.hu - 2018. augusztus 01. 

 Ostoros Községi Önkormányzat hirdetőtáblája (3326 Ostoros, Hősök tere 4.) – 

2018. augusztus 01. 

 


