
 

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő- 
testülete 

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

Szent Erzsébet Idősek Klubja 

nappali ellátás vezető 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2021 10.01-2026.09.30-ig szól. 

A munkavégzés helye: 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3908 Rátka, Iskola tér 15. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A kinevezésben meghatározott munkaköri feladatok ellátása mellett az idősek 
klubjának és a szociális étkeztetésnek az SZMSZ és a Szakmai program szerinti 
szabályszerű működtetése. Az ellátottak felvétele, szociális és egészségi állapothoz 
illeszkedő programok lebonyolítása, adminisztráció jogszabályoknak megfelelő 
vezetése. 

Illetmény és juttatások: 

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

Pályázati feltételek: 
 Főiskola, szakirányú szakképzettség az 1/2000. (1.27.) SzCsM rendelet 3. sz. 

melléklet szerint, 



 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. S (3) 
bekezdésében foglaltak szerinti 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  büntetlen előélet, figyelemmel a Kjt. 20. S (2) 
bekezdés (2d) (2e.) pontjában foglaltakra  nem ált a Kjt. 20. S (2) bekezdés d) 
pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, magyar állampolgárság, vagy 
külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,  cselekvőképesség  
felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások) használata. 

 vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek 
vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján a 
vezetőképzés igazolása vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1/2000. (l. 
7.) SzCsM rendelet 6. S (6) bekezdése alapján a vezetőképzést teljesíti, kivéve, 
a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. S (2) bekezdés e) pontjában 
meghatározott szociális szakvizsgával való rendelkezés esetét 

Elvárt kompetenciák: 

 Kiváló szintű szervező, konfliktus kezelő készség , 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló 
fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, 
szakképzettséget, teljesített vezetőképzést illetve szociális szakvizsga 
meglétét igazoló dokumentumok másolata; 

 Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program  három 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (a 
közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági 
bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletü, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 
20. S (2) bekezdés d) pontja szerint büntetőeljárás hatálya alatt és vele 
szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben 

 Pályázó nyilatkozata arról, hogy: a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

 Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt, 

 Pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. S (1 bekezdésében szereplő 
feltételeknek megfelel 

 A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 41.-43/A S-a szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn 



 Nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény 5. S (1) bekezdés a) pontja 
szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz; illetve arról, hogy nem áll fenn 
vele szemben a szóló 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró 
ok; 
Nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához 
hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirk Sándorné nyújt,  
0647/374-001 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Rátkai Német Nemzetiségi Települési 

Önkormányzat Képviselő - testülete címére történő megküldésével (3908 
Rátka, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 459/2021 , valamint a 
munkakör megnevezését: intézményvezető. 

 Személyesen: Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat, 
BorsodAbaúj-Zemplén megye, 3908 Rátka, Széchenyi tér 1.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot a Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
bírálja el A pályázatot a pályázat előkészítője által összehívott bizottság a pályázó 
meghallgatása után véleményezi. Az előkészítő bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő 
pályázókat személyesen hallgatja meg. Pályáztató fenntartja magának eljárást 
lefolytatva a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát A pályázat elbírálásának 
határideje: 2021. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat honlapja - 2021 
szeptember 6. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés 
jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett 
magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását 
követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. 


