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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye 

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

pályázatot hirdet 

családsegítő  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony négy hónap 

próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A munkavégzés helye:1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 45 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a 

végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben meghatározott családsegítői feladatok. 

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt képesítések, 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság 

• Egészségügyi alkalmasság. 

Elvárt kompetenciák:  

• Önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, rendszerszemlélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai 

végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy 

a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázóval 

szemben a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

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. 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 16.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze Péter Központvezető nyújt, a 06-

1- 286-1059 -es telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális 

és Gyermekjóléti Intézménye levelezési címére történő megküldésével (1238 Budapest, Táncsics 

Mihály utca 45.) vagy emailben a csgyk@szgyi23.hu címre történő megküldésével.  

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017, valamint a 

beosztás megnevezését: családsegítő 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatok megismerése, az erre a célra összehívott szakmai bizottság a személyes 

meghallgatásokat követő véleményezése, és az általa felállított rangsor alapján, a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

honlapja (www.szgyi23.hu) 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 27. 
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