
Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központja  

                         

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

pályázatot hirdet 

Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központja  

 

informatikus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, József Attila utca 29.  

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

Az informatikai hálózat illetve rendszer üzemeltetése, informatikai hardver és szoftver 

eszközök karbantartása, számítógép rendszer tervezése, kialakítása, programok beüzemelése, 

működésének biztosítása, az eszközökön futó programok felügyelete, számítástechnikai 

eszközök vírusmentességének biztosítása, számítógépek ellenőrzése, illegális szoftverek 

eltávolítása, nyomtatórendszer működésének biztosítása, egyéb rendszergazdai feladatok 

ellátása. Csengőd TV működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az on-line tárhely 

valamint az e-mail rendszer karbantartási feladatainak ellátása, és a csengod.hu holnap 

kezelése.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, informatikai szakképzettség,  

• magyar állampolgárság  

• büntetlen előélet  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• motivációs levél  

• részletes szakmai önéletrajz  

• végzettséget igazoló dokumentumok másolata  

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését 

igazoló nyomtatvány  

• a pályázó nyilatkozata arról hogy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) alapján a pályázat kiírója a pályázati anyagát 

kezelheti  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csima Béláné intézményvezető nyújt, 

a 06-78/441-741 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális 

Alapszolgáltatási Központja címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa 

György utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: HIV/1272-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 

informatikus.  

• vagy 

• Személyesen: Csima Béláné intézményvezető, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, 

Dózsa György utca 22. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 22.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. július 3. 

• Csengőd község honlapja (csengod.asp.lgov.hu) (csengod.hu) - 2018. július 3. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 06. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 

munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel.  
 


