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családgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                       
Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidő, heti 20 órás 
A munkavégzés helye: 
Bács-Kiskun megye, 6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27. 27. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. SZCSM rendelet vonatkozó részei alapján családgondozói 
feladatok ellátása. 
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. sz. melléklet szerinti 
szakképesítés, 
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•         magyar állampolgárság 
•         büntetlen előélet 
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló 
irat 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         releváns szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•         végzettséget igazoló okiratok másolata 



•         szakmai önéletrajz 
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
és azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik 
•         a pályázó nyilatkozata, miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §.-ában meghatározott kizáró 
okok vele szemben nem állnak fenn 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 11. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mayer Ferenc nyújt, a 
06309637553 -os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Bócsa Község Önkormányzata címére 
történő megküldésével (6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
B/1515/2022 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó. 
•         Elektronikus úton Szőke-Tóth Mihály polgármester részére a bocsaph@t-
online.hu E-mail címen keresztül 
•         Személyesen: Szőke-Tóth Mihály polgármester, Bács-Kiskun megye, 6235 
Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27. 27. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
munkáltatói jogkör gyakorlója önállóan 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•         www.bocsa.hu - 2022. július 13. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 13. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a 
munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
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