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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői állás 

pályázat kiírásáról 
 
Tóth Attila kinevezése alapján 2015. december 31. napjáig látja el a Biatorbágyi 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői feladatait.  

A magasabb vezető állás pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-B.§-ai és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 1/A.§-a 
tartalmazza. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§(1) bekezdése szerint 
a magasabb vezető megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör 
gyakorlója írja ki. A magasabb vezetői kinevezés 5 év határozott időre szól. 

A pályázati kiírás elkészítése során a vezetői megbízás képesítési előírásainak 
meghatározásánál figyelembe vételre került a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM 
rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyes szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) 
NM rendelet rendelkezéseit. 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. október 31., a munkakör 2016. január 1. napjától 
betölthető.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati kiírás elfogadására. 

 
 
Biatorbágy, 2015. szeptember 1. 

 
 
            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

…/2015. (IX. 24.) határozata 
 

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői állás 
pályázat kiírásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Biatorbágyi 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyre. 
(A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot hirdet Családsegítő 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői munkakör 

betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony, határozott idejű, 5 év időtartamú, magasabb vezetői megbízással 

Foglalkoztatás jellege: magasabb vezető 
 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

• Az intézmény vezetése 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) 
számú Korm. Rendeletben foglaltak az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, illetve szakképzettség a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 
(IV.30) NM rendelet 3. §. valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet 6. §. előírásai szerint, 

• Büntetlen előélet, 

• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• 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 belépést követően vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes szakmai önéletrajz, 
• Munkakör ellátására vonatkozó elképzelései, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását 

igazoló dokumentum másolata, 
• A végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és 

abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők 
általi megismeréséhez hozzájárul. 

• A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 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 munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör 2016. január 01-től betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarjáni István polgármester 
nyújt a +36 23/310-174 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton: a pályázatnak a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: „Családsegítő Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázat”, 

• Személyesen: Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross 
Gábor u. 2/A.), ügyfélszolgálati időben, 

 
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő 30 
nap, illetőleg az ezt követő első Képviselő-testületi ülés. 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága külsős szakértővel 
kiegészülve véleményezi, amely a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat 
személyesen meghallgatja. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bírálja el a pályázatokat a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első 
képviselő-testületi ülésen. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információról a www.biatorbagy.hu 
honlapon tájékozódhat. 
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