
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján 

pályázatot hirdet 

Család-és Gyermekjóléti Központ  

magasabb vezető beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama:   a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól  

 

A munkavégzés helye:    9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10. 

 

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

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó 

jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az 

intézmény irányítása, ellenőrzése. 

Az intézmény közfeladatai: családsegítés, közösségi ellátások/szenvedélybetegek részére 

nyújtott szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és e törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) 

Korm.rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- büntetlen előélet,  

- cselekvőképesség, 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 

30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Alapellátások I. 1. pontja szerint felsőfokú 

végzettség; 

- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

- a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek 

vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés 

teljesítése, illetve ezzel nem rendelkező pályázó esetén, amennyiben nem mentesül 

letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 1 éven belüli megszerzése, 

- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál 

közalkalmazotti viszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető,  

- A Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés, 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

- a pályázó részletes szakmai életrajza,  

- a képesítést igazoló okirat(ok) másolata, 



- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,  

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz 

arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt 

követelményeknek,  

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy:  

1. az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak megismeréséhez hozzájárul; 

2. amennyiben vezetőképzésen nem vett részt, és nem mentesül 

letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 

1 éven belüli letételét,  

3. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és 

vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll 

fenn,  

4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 10/A §-ban meghatározott kizáró ok vele 

szemben nem áll fenn,  

5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettséget vállalja,  

6. nem áll a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 

alatt.  

 

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével 

hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az véleményező 

munkacsoport meghallgatásán kell bemutatni.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. július 27. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 12. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret 

- B kategóriás vezetői engedély 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mosonmagyaróvár Térségi 

Társulási Tanács elnöke Dr. Árvay István nyújt a 06/96 577-801 telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, polgarmester@mosonmagyarovar.hu e-

mail címre kell benyújtani. 
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

 

A pályázó(ka)t a benyújtási határidő után a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által 

létrehozott véleményező munkacsoport – a jogszabályokban előírt határidők betartásával - 

meghallgatja. A munkacsoport írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács az elbírálás 

határidejéig meghozza döntését. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő első Társulási Tanács 

ülés 

mailto:polgarmester@mosonmagyarovar.hu


 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

  

-  Mosonmagyaróvár város honlapján: www.mosonmagyarovar.hu 

-  Mosonmagyaróvár Térségi Társulás honlapján a www.mosonmagyarovarterseg.hu  
-  a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) internetes oldalán. 

 

 
 

 

http://www.mosonmagyarovar.hu/
http://www.mosonmagyarovarterseg.hu/

