
Körösladány Város Önkormányzat 
                            

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

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 
 

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 év-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5516 Körösladány, Simai utca 2. 

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

a Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény vezetése, irányítása, az intézmény dolgozói felett a 
munkáltatói jogok gyakorlása, az Intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása, 
szervezése, a szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: 

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

 Főiskola, 

 legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

 legalább 1 év vezetői munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év vezetői 
tapasztalat, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus 

 büntetlen előélet 

 az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. melléklete szerinti végzettség az 
intézményvezetői munkakör betöltéséhez 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz. 

 A képesítést igazoló okiratok másolata. 

 A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum. 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet 
igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi 
lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó 
igazolás másolata 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket. 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés 
tartását. 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbításához. 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatását. 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság 
alatt. 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekedés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetőleg az esetlegesen fennálló 
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. december 28. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 11. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilyés Lajos nyújt, a +3666474012 -os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Körösladány Város Önkormányzat címére történő 
megküldésével (5516 Körösladány, Dózsa Gy. utca 2. A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3614/2020. , valamint a munkakör 
megnevezését: Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető.. 

 vagy 

 Elektronikus úton Ilyés Lajos részére a jegyzo@korosladany.hu E-mail címen keresztül 

 vagy 

 Személyesen: Ilyés Lajos, Békés megye, 5516 Körösladány, Dózsa Gy. utca 2,. A. 8.. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázót a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság meghallgatja, pályázatát 
véleményezi. Ezt követően a soron következő képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra a 
pályázat. Amennyiben a jelenlegi járványügyi veszélyhelyet a pályázat elbírálásakor fennáll úgy a 
döntést Körösladány Város Polgármestere hozza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 9. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



o Körösladány Város Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2020. május 11. 
o www.korosladany.hu - 2020. május 11. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 11. 

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. 

 


