
 „Melléklet a 7/2016. (I.26.) Kt. sz. határozathoz” 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A, 20/B §- a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 

NM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 

 

pályázatot hirdet 

 

az Ercsi Szociális Szolgálat (Ercsi, Lejtő sor 1.) intézményvezetői (magasabb vezető) 

munkakörének betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Az intézményvezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

jogviszony keretében kinevezhető szociális munkatárs vagy ápoló, gondozó munkakörbe. 

 

A magasabb vezetői beosztás megnevezése: 

intézményvezető 

 

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

 

A határozott idejű megbízás kezdete:   2016. május 01.   

 

A határozott idejű megbízás lejárta:     2021. április 30. 

 

A munkavégzés helye:  

Fejér megye, 2451 Ercsi, Lejtő sor 1. 

 

Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A jogszabályban, illetve az önkormányzat képviselő-testülte által meghatározott szociális 

közszolgáltatások megvalósítása, különösen:  

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása; Idősek, demens betegek nappali 

ellátása; Gyermekjóléti szolgáltatások; Szociális étkeztetés; Házi segítségnyújtás; 

Családsegítés                                                                                    

Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti 

ellátása, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása. 

 

 

 



A szociális munkatárs, ápoló, gondozó munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok: 

Közreműködés a jogszabályban, illetve az önkormányzat képviselő-testülte által 

meghatározott szociális közszolgáltatások megvalósításában. 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései, az egyéb juttatásra az önkormányzat költségvetési 

rendeletében foglaltak az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- büntetlen előélet, 

- az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 8.2. pontjában az intézményvezető 

munkakörre, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. Rész 1. Gyermekjóléti 

szolgáltatás pontjában a magasabb vezető munkakörre meghatározott valamely 

szakirányú felsőfokú képesítés, 

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

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

területén betöltött munkakörben szerzett gyakorlat,  

- a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendeletre figyelemmel szociális szakvizsga, illetve annak a 

kinevezés, vezetői megbízás kezdő időpontjától számított két éven belül történő 

megszerzése, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem 

mentesül, 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- a végzettséget igazoló okiratok másolatát, 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

- szakmai önéletrajzot, 

- szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok másolatát, 

- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési programot, fejlesztési elképzeléseket. 

- írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a benyújtott 

pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, illetve a hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, 

hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  

- kötelezettségvállalási nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a 

9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendeletre figyelemmel a szociális szakvizsga – a kinevezés, 

vezetői megbízás kezdő időpontjától számított – két éven belül történő megszerzését, 

ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül, 

- nyilatkozatot, amely 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,  

- nyilatkozatot, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondokság alatt, 

továbbá 

- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, 

illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§- 

ában meghatározott kizáró ok. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, továbbá 

- a településen meglévő szociális életkörülmények ismerete 



A pályázat benyújtási határideje, módja:     
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes portálján történő közzétételt követő 35. nap 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati határidő lejártát követő első rendes képviselő-testületi ülés, de legkésőbb a 

pályázati határidő lejártát követő 25. nap. 

 

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázót a kinevezési, megbízási 

jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 

érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt 

véleményét mérlegelve a pályázatokat Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottsága véleményezi, majd a pályázati határidő 

lejártát követő első rendes ülésén a pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes oldala, Ercsi Város Önkormányzat 

internetes portálja, Ercsi Híradó (helyi újság). 

 

A pályázatokat lezárt borítékban Ercsi Város Polgármesteréhez (2451 Ercsi, Fő u. 20.) írásban 

kell benyújtani. 

 

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az 

intézmény megismerésére irányuló igényüket Győri Máté polgármestertől kérhetik. 

Telefonszám:06/25/515-602, e-mail: polghivatal@ercsi.hu  
 

 

 

 

 


