
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

a Gondozási Központ Fertőszentmiklós  

 intézményvezetői (magasabb vezető)  

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A vezetői megbízás időtartama: határozott 5 évre szóló (2020. október 1-től 2025. szeptember 

30-ig). 

 

A munkavégzés helye: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.  

 

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

A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok 

ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak felett 

munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek klubja), ápolást, gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona) 

biztosítása.  

 

Illetmény és juttatások:  

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. számú mellékletében, az 

intézményvezetőre vonatkozó előírások az irányadók 



- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) 

Korm. rend. 3.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel 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, 

- Büntetlen előélet 

- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása 

- Magyar állampolgárság 

- Cselekvőképesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz, 

- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelés (vezetői program), 

-  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány 

igénylésének igazolása, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes 

pályázati anyagba betekinthessenek, 

- a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi 

CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 

-  a pályázó nyilatkozata a pályázatnak a szakbizottság valamint az önkormányzat 

képviselő-testülete nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 

- pályázó nyilatkozata cselekvőképességéről a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3/A.§-a alapján a megbízás 

feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a 

megbízást megelőzően nyilatkozik), 

- a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben megszerzett öt év szakmai gyakorlat 

meglétét igazoló dokumentumok (pl.: közalkalmazotti igazolás) 

 



A beosztás betölthetőségének időpontja:  

A beosztás legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat (9444 

Fertőszentmiklós, Szent István utca 19.) címére történő megküldésével 

- elektronikus úton a fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu e-mail címen keresztül 

- személyesen: Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 9444 Fertőszentmiklós, Szent I. utca 19.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Szilvia jegyző nyújt a 06-99-544-

515 -ös telefonszámon. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban 

résztvevő szervezetek véleményezik. A véleményezési határidő leteltét követően 

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a kinevezésről.  

 

A pályázat közzététele: 

A pályázati felhívás www.fertoszentmiklos.hu, valamint www.kozigallas.gov.hu honlapokon 

kerül közzétételre. 
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