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BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK   

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE 
 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye 

Bölcsőde 
 

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

 

szakács 
munkakör betöltésére. 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 1238 Budapest, Rézöntő u. 22. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A konyhai munka megszervezése. A 

HACCP, egészségügyi, higiéniás szabályok betartásával az étlapon szereplő ételek elkészítése, tálalása. 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

• 8 általános, 

• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság 

• Egészségügyi alkalmasság 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Önéletrajz 

• Iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata 

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, igénylésről szóló igazolás 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

 

A munkakör legkorábban 2022. május 2. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 17. 

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Elektronikus úton Tar-Bárczy Szilvia intézményvezető részére az szgyi23@szgyi23.hu e-mail címen 

keresztül 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok megismerése, az erre a célra összehívott 

szakmai bizottságszemélyes meghallgatásokat követő véleményezése, és az általa felállított rangsoralapján, 

a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről. A pályázat 

kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A pályázatok 

elbírálása a beérkezett pályázatok alapján folyamatos. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25. 

 



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A 

pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási 

lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán kell 

bemutatni. 


