
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
                         

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

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ  
 

igazgató (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, 2016. január 1-től, 2020. december 31-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.  

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

az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő 
ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az 
alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok 
szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása. Gondoskodik és biztosítja a szolgáltatásokban 
történő felvételek jogszerűségét, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény 
működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, 
fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Gondoskodik az 
ellátottak érdekvédelméről. Az intézmény közfeladatai: család- és gyermekjóléti szolgáltatás 
valamint a család – és gyermekjóléti központ feladatai. Munkáltatói jogkör gyakorlása az 
intézmény dolgozói tekintetében.  



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései 
az irányadók. rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

�         Felsőfokú képesítés, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész 
I.1. pontja, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. 
számú melléklet 5. pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai 
végzettség,  

�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         - Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a 

megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy A személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6.§ (8) bekezdése alapján 
biztosított mentesség igazolása.  

�         - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz  

�         - Büntetlen előélet, cselekvőképesség  
�         A Vhr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, 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 szakmai gyakorlat.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         - a pályázó részletes szakmai önéletrajza,  
�         - öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása,  
�         - az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség szakképzettség meglétét 

igazoló okmány,  
�         - okmányok másolata,  
�         - szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális 

szakvizsga letétét két éve belül vállalja,  
�         - az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel  
�         - az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését 
igazoló dokumentum másolata,  

�         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.  

�         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárása lefolytatását 
vállalja,  

�         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges 
korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt,  



�         - a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok vele szemben nem áll fenn,  

�         - ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való 
tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát.  

�         - a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát és az abban foglalt 
személyes adatokat Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, 
valamint a testületi döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázók 
meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik és nyilvánosságra 
hozhatják.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita jegyző 
valamint Mohácsiné Dim Rita Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezető nyújt, a 
27/513-434, 27/513-444. -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111-11/2015. , 
valamint a munkakör megnevezését: igazgató.  

�         Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 
15. tér 11. földszint 33.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A Kjt. és a Kjt. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által 
összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A 
kinevezésről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör 
gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A 
pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 19.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www: vac.hu, Helyi sajtó - 2015. szeptember 28. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www: vac.hu, honlapon szerezhet.  
                         


