
 

Muraszemenye Község Önkormányzata 
                        

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

pályázatot hirdet 

Muraszemenye Község Önkormányzata 
 

gondozó 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Zala megye, 8872 Muraszemenye, Béke út 2. 

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

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
63.§ szerinti házi segítségnyújtás keretében szociális segítés és személyi 
gondozás biztosítása során, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. számú 
melléklete szerinti tevékenységek ellátása Muraszemenye Község 
Önkormányzata közigazgatási területén. 

Illetmény és juttatások: 

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



Pályázati feltételek: 

         Középfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. 
mellékletében meghatározott szakképzettségek és 
szakképesítések: szociális ápoló és gondozó, szociális 
szakgondozó, demencia gondozó, gerontológiai gondozó, 
pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg gondozó, szociális és 
rehabilitációs szakgondozó, szociális és mentálhigiénés 
szakgondozó , 

         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett jogállás, büntetlen előélet, 18. életév betöltése, a 
pályázóval szemben a Kjt. 20. § (2) d) pontjában, (2d) és (2e) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felsőfokú képesítés, A gondozó munkakör betöltéséhez nincs 

felsőfokú képesítési elvárás, de a munkakörhöz illeszkedő 
felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel is betölthető., 

         hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok 
másolata, pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul és az elbírálás során zárt ülés tartását kéri, 
erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és a 
Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek 
megfelel, valamint vele szemben a 20. § (2d) és (2e) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stropka Józsefné 
nyújt, a +36/30/5523384 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Muraszemenye Község 

Önkormányzata címére történő megküldésével (8872 



Muraszemenye, Béke út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSF/979/2022 
, valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 

vagy 
         Elektronikus úton Stropka Józsefné részére a 

muraszemenye@index.hu E-mail címen keresztül 
vagy 

         Személyesen: Stropka Józsefné, Zala megye, 8872 
Muraszemenye, Béke út 2. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat három tagú bizottság véleményezi. Személyes 
meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a 
pályázatban előírt feltételeknek. A pályázati feltételeknek megfelelő 
pályázatokat a bizottság a véleményével együtt Muraszemenye Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti. A képviselő-testület a 
beérkezett pályázatokat elbírálja és dönt a pályázó kinevezésről. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www. kh.bazakerettye.hu, www.muraszemenye.hu - 2022. július 

29. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában tüntessék fel a megpályázni 
kívánt munkakör megjelölését: "gondozó". A pályázat kiírója fenntartja a 
jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.muraszemenye.hu honlapon szerezhet. 
  

  

 


