
 
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2019. (I. 30.) határozata 
szociális intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Szociális, Családsegítő, és 
Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői közalkalmazotti álláshelyére, magasabb vezetői 
állás betöltésére  pályázatot hirdet, melynek tartalmát az alábbiakban határozza meg:  
 
Pályázatot meghirdető szerv:  
       Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
       2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 
       Telefon: 25/510-360;  Fax: 25/506-820 
       e-mail: hivatal@mezofalva.hu 
 
Munkahely:  
     Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény  2422 Mezőfalva, Piac tér 3.  
   
Munkakör, beosztás:  magasabb vezető beosztású intézményvezető  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a beosztással járó lényeges feladatok: családsegítő 
feladatok ellátása a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban,  a szociális alapellátást és 
gyermekjóléti ellátást végző intézmény tevékenységének irányítása, munkájának 
koordinálása, jogszerű működésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, 
személyzeti feladatok ellátása, munkáltatói jogkör gyakorlása a hatályos jogszabályokban, 
alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban 
foglaltak szerint.  
  
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, újonnan létesített jogviszony 
esetén azonban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-
(5) bekezdésében foglaltak kivételével  3 hónap próbaidő kikötésével.   
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
Vezetői megbízás időtartama: 5 év  
Megbízás kezdő időpontja és megszűnése: 2019. április 01 – 2024. március 31.        
                                                                
Pályázat elnyerésének feltételei: 
- a 15/1998. (IV.30.) NM r. 2. sz.  melléklete I/1. pontjában előírt felsőfokú szakirányú   
   képzettség,  
- a 257/2000. (XII.26.) Korm. r. 3. § (3) bekezdése alapján legalább öt év felsőfokú 
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem vagy a szociális 
ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
- megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a  
  megbízással egyidejűleg  közalkalmazotti  munkakörbe kinevezhető, 
- büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
 
Elvárt kompetenciák: - a vonatkozó jogszabályok kiváló ismerete és alkalmazása, 
                                      - jó szintű szervező és kommunikációs készség, 
                                      - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret 
 
Bérezés: - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezési alapján 



               - vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap 250 %-a  
 
Pályázathoz csatolni kell: 
 - részletes szakmai életrajzot, 
 - az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési  
   elképzeléseket is részletező programot, 
- végzettséget igazoló okmányok másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt  személyes adatainak a pályázati   
  eljárással összefüggő kezeléséhez  hozzájárul, 
- nyilatkozatot arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8)   bekezdésében  
meghatározott  
   kizáró ok vele szemben nem áll  fenn,   
- nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,  
- nyilatkozatot arról, hogy  pályázatának tárgyalása során zárt   ülés tartását kéri-e 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban 2019. április 1. napjától  
 
Pályázat beadásának határideje:  2019. március 7.  
 
Pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31. 

 
Pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázati eljárást a pályázat benyújtási 
határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni.  A pályázatokat a pályázat előkészítője 
által összehívott bizottság véleményezi és a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat 
személyesen meghallgatja. A bizottság a meghallgatásról jegyzőkönyvet vezet, amely 
tartalmazza a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. A  
bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a véleményével együtt  az 
elbírálásra jogosult Képviselő-testület elé terjeszti. A pályázókat a Képviselő-testület is 
meghallgatja. 

 
Pályázat benyújtásának formája: írásban, postai úton vagy személyesen Borbély Anikó 
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. sz. alatti címre és egyidejűleg elektronikusan  a 
jegyzo@mezofalva.hu címre.  
 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:  Borbély Anikó jegyzőtől 
Telefon: 25/506-971;  
 
Pályázat közzétételének helye:  
- kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala, 
- Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának internetes oldala www.mezofalva.hu, 
- Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 
- Dunaújvárosi Hírlap (figyelemfelhívó, rövid kivonatban) 
  


