
Tarnaleleszi Köznevelési, Közművelődési és Szociális Fenntartó 
Társulás 

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

alapján 
pályázatot hirdet 

Tarnaleleszi Idősek Szociális Otthona 
 

intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Heves megye, 3258 Tarnalelesz, Szabadság út 48. 

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

Tarnaleleszi Idősek Szociális Otthona (bentlakásos szociális otthon, szociális 
étkeztetés) vezetése, szakmai irányítása, a feladatellátás megszervezése, 
munkáltatói feladatok ellátása, számlázás és pénztárkezelés, étkezők 
nyilvántartása, KENYSZI jelentés stb) 

Illetmény és juttatások: 

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



         Főiskola, 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 3. sz melléklet 8.2 
pontja szerinti, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         Pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes Szakmai 

önéletrajz 
         Intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program 
         Végzettséget igazoló okiratok másolata 
         Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány arról, hogy 

büntetlen előéletű, illetve nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya 
alatt 

         Nyilatkozat a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak valamint a véleményezés és elbírálás céljából 
pályázatának sokszorosításához történő hozzájárulásról 

         Szociális szakvizsga hiánya esetén nyilatkozat a szakvizsga 
megbízást követően 2 éven belül történő megszerzésének 
vállalásáról, vagy az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6. § (8) 
bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         idősgondozás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

Elvárt kompetenciák: 

         Kiváló szintű lojalitás, kommunikációs és kapcsolatteremtő 
képesség, terhelhetőség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes szakmai 
önéletrajz,szakmai program. Végzettséget igazoló okiratok 
másolata. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
Nyilatkozat a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak kezeléséhez hozzájárulásról, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Csirmaz 
Katalin jegyző nyújt, a 306709921 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



         Postai úton, a pályázatnak a Tarnaleleszi Köznevelési, 
Közművelődési és Szociális Fenntartó Társulás címére történő 
megküldésével (3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: 
Intézményvezető. 

         Elektronikus úton Nagyné Csirmaz Katalin jegyző részére a 
jegyzo.tlelesz@gmail.com E-mail címen keresztül 

         Személyesen: Nagyné Csirmaz Katalin, Heves megye, 3258 
Tarnalelesz, Fedémesi út 8. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Tarnaleleszi Köznevelési, Közművelődési és Szociális Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa dönt 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         Tarnalelesz honlapja (www.tarnalelesz.hu) - 2020. február 17. 

  
  

 


