
Kisari Közös Önkormányzati Hivatal  
                         

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  
pályázatot hirdet 

Kisari Közös Önkormányzati Hivatal  
 

Szociális ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4921 Kisar, Tisza utca 6.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Szociális igazgatási feladatok (1. melléklet I/18.)  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
továbbá a végrehajtási és helyi rendeletekben meghatározott feladatok ellátása. Jegyzői, 
polgármesteri hatáskörbe tartozó aktív korúak ellátása iránti kérelmek, óvodáztatási 
támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat ügyintézése, valamint a munkaügyi feladatok megszervezése. Hagyatéki 
ügyek lefolytatása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 
         Cselekvőképesség, 
         Büntetlen előélet, 



         Középfokú képesítés,  
         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
         Szociális, gyermekvédelmi,munkaügyi és hagyatéki önkormányzati ügyekben 

szerzett szakmai tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz  
         A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai  
         A közigazgatási gyakorlat igazolása  
         Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

84-85. §-a szerinti együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn  
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
         Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételei kötelezettség vállalásáról  
         Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 1.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Kisari Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (4921 Kisar, Tisza utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1243/2014 , valamint a 
munkakör megnevezését: Szociális ügyintéző.  

         Személyesen: Dr. Jámbrikné Pintér Andrea, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4921 
Kisar, Tisza utca 6. .  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Kisari Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt, a döntést megelőzően a beérkezett 
írásbeli pályázat alapján. A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 5.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.kisar.hu - 2014. december 17. 
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