
Váci Polgármesteri Hivatal  
                        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet 

Váci Polgármesteri Hivatal  
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 

 
szociális ügyintéz ő 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony id őtartama:  
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:  
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. 

A közszolgálati tisztvisel ők képesítési el őírásairól szóló 29/2012. (III. 
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betölt ője által ellátandó 
feladatkörök:  
9. Szociális és gyámügyi feladatkör 

A munkakörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök:  
Szociális és gyermekvédelmi ügykörben hatósági ügyintézés lefolytatása. 
Támogatás iránti kérelmek átvétele, ügyfélfogadás, tényállás tisztázása, 
döntés előkészítés, adatrögzítési feladatok, az iratok irattárba történő 
előkészítése 
Jogállás, illetmény és juttatások:  

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:  

�         Magyar állampolgárság, 
�         Cselekvőképesség, 



 

 

 

�         Büntetlen előélet, 
�         Középiskola/gimnázium, szociális, 
�    Középiskola/gimnázium, Középiskolai végzettség és szociális 
szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy szociális területen szerzett 
gyakorlat, 
�         MS Office felhasználói szintű ismerete 

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:  
�         Önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett gyakorlat 
�         Szociális, gyermekvédelem területen szerzett gyakorlat 
�         Közigazgatási alapvizsga 

Elvárt kompetenciák:  
�         Csapatmunka - együttműködés, 
�         Pontosság, precizitás, 
�         Lojalitás, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
�         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 
részletes szakmai önéletrajz 
�         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
�         3 hónapnál nem régebbi hatósági teljes erkölcsi bizonyítvány, vagy 
annak megkérését igazoló dokumentum másolata, 
�         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul 

A munkakör betölthet őségének id őpontja:  
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka 
Anita nyújt, a 27/513-434 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110-
132/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző. 

vagy 
�         Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita részére a 
jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül 

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



 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendj e: 

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban szereplő valamennyi 
formai és tartalmai feltételnek megfelel. A kinevezésről személyes 
meghallgatást követően a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a 
benyújtott írásos pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében 
kerül sor. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. szeptember 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.vac.hu - 2016. július 29. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A 
pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 


