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Kisbér Város Önkormányzata 

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

Őszi Napfény Idősek Otthona 

..._,.. 

Intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására . 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre , 5 év 2021 .11 .01-2026.10.31.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 69. 

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

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása az 1/2000 (1. 7.) 
SzCsM rendelet betartásával. Az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes 
működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal 
az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem 
utal más hatáskörbe. 

Illetmény és juttatások: 

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

Pályázati feltételek: 

• Egyetem, 
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• szociális területen vagy idősek otthonában szerzett - Legalább 3-5 év szakmai 
tapasztalat, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Egyetem, szociális szakvizsga, szociális intézményben szerzett legalább 5 év 

vezetői tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, szakmai gyakorlat 
igazolása, részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, 
fejlesztésére vonatkozó szakmai program, 3 hónapnál nem régebbi Hatósági 
Erkölcsi Bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a " 
pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázati eljárással 
összefüggésben kezeljék, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázata 
nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2021 . november 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021 . október 18. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton , a pályázatnak a Kisbér Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
ÖHl/2082-10/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető. 

• Elektronikus úton Békásiné Kilián Noémi részére a penzugy8@kisber.hu 
E-mail címen keresztül 

• Személyesen: Békásiné Kilián Noémi, Komárom-Esztergom megye, 2870 
Kisbér, Széchenyi utca 2 .. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A Kjt. 20/A § - a, valamint a Kjt - nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257 /2000 (XI 1.26.) 
Kormányrendelet rendelkezésének megfelelően . A végleges döntést Kisbér Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.szocikisber.hu - 2021. szeptember 15. 
• www.kisber.hu - 2021 . szeptember 15. 

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