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Jászszentandrás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet  

család-és gyermekjóléti szolgálat  

családsegítő  

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű, 2022. november 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A próbaidő tartama három hónap 

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 88. és 5130 Jászivány Fő út 

4. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Család-és gyermekjóléti szolgálatnál családsegítői feladatok ellátása a vonatkozó 

jogszabályok alapján Jászszentandrás és Jászivány településen. 

Illetmény és juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt), valamint a végrehajtásáról 

szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.  

Pályázati feltételek: 

Főiskola, Szociális végzettség a 15/1998 (IV.30) NM rendelet II. számú mellékletében foglalt 

képesítési előírásoknak megfelelően, 

Magyar állampolgárság 

Pályázóval szemben ne álljon fenn a tevékenység folytatását kizáró ok  

Büntetlen előélet, cselekvőképesség 

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.  

B kategóriás gépjárművezetői engedély 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Iskolai végzettséget, szakképzettséget, előnyt jelentő feltételt igazoló okiratok másolata, 

A pályázó fényképes szakmai önéletrajza 
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Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

A pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-a szerinti  

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  

Pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Pályázó nyilatkozatát, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020.                           tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. ( min: 15+3 nap) 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kolláth Bálint polgármester nyújt, a  

06-30/6246984 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Jászszentandrás Községi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. ).. 

 Személyesen: Kolláth Bálint polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5136 

Jászszentandrás, Rákóczi út 94.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló Jászszentandrás Községi Önkormányzat 

képviselő-testülete bírálja el a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati 

kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Jászszentandrás honlapja – 2020. 

Jászivány honlapja- 2020.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszszentandras.hu honlapon 

szerezhet. 

    

 

 






































