
Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 

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

alapján 

pályázatot hirdet 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
 

intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. december 31.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 8154 Polgárdi, Batthyány utca 134. 

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

Az intézmény - mely családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatás alapellátást 
nyújt - rendeltetésszerű működésének, szakmai tevékenysége feltételeinek 
biztosítása. Az intézmény szakszerű és törvényes működésének, a 
szabályszerű vagyonkezelésnek, takarékos gazdálkodás biztosítása. Döntés 
az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet 
jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának 
irnyítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a 
hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok 
gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény 
működéséről, tevékenységéről 



Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség (a 
15/1998.(IV.30.)NM. rendelet 2.sz. mellékletében foglalt felsőfokú 
szakképzettség), 
         B kategóriás jogosítvány, 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
szociális szakvizsga. 
         legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő gyermekvédelmi területen betöltött munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat 
         magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         legalább két év vezetői tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai életrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak 
igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
         Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 

         A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati 
eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék, 
         A pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának 
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll 
fenn. 
         A pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll 
cselekvőképességet érintő gondnokság alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

http://2.sz/


A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyikos László 
Társulási Tanács elnöke nyújt, a 22-576-230 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Polgárdi Térségi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő 
megküldésével (8154. Polgárdi, Batthyány utca 132. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1748/2015 , valamint a munkakör megnevezését: 
intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a fenntartó döntése előtt háromtagú eseti bizottság 
véleményezi, melynek során a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek 
megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.kozigallas.gov.hu - 2015. június 15. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatokat 3 példányban, zárt borítékban kell benyújtani postai úton vagy 
személyesen. 
 

http://www.kozigallas.gov.hu/

