
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Enying Város Önkormányzatának
képviselő–testülete (8130 Enying, Kossuth L. u. 26. ) pályázatot hirdet az Egyesített 

Szociális Intézmény (8130 Enying, Szabadság tér 2.)

intézményvezetői
álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

-családsegítés,
-étkeztetés,
-idősek nappali ellátása,
-házi segítségnyújtás,
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
-ápolást-gondozást nyújtó intézmény.

Az  intézményvezető  által  ellátandó  feladatok: az  intézmény  tevékenységi  körébe  tartozó 
feladatok vezetői irányítása.

Pályázati feltételek:

-az  1/2000.  (I.7.)  SZCSM  rendelet  3.  számú  melléklete  9.  pontja  szerinti  felsőfokú 
szakirányú  szakképzettség  az  1/2000.  (I.7.)  SZCSM  rendelet  19/A.  §  (2)  bekezdése 
alapján,
-legalább  5  év  felsőfokú  végzettséget  vagy  felsőfokú  szakmai  képesítést  igénylő,  a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
-büntetlen előélet.

Előnyt jelent: 

-szociális területen végzett vezetői gyakorlat,
-szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

-részletes szakmai önéletrajzot,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
-a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről szóló nyilatkozatot, 
-az  intézmény  vezetésére  vonatkozó  programot  a  szakmai  helyzetelemzésre  épülő 
fejlesztési elképzelésekkel,
-a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
-a pályázó nyilatkozatát arról, 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 közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony (magasabb vezetői 
kinevezés) határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  [Kjt.]  21/A.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak 
kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Az álláshely 2009. július 1. napjától tölthető be.

Illetmény: a Kjt-ben meghatározottak alapján.

A  pályázat  benyújtásának  határideje: a  Szociális  és  Munkaügyi  Közlönyben  történő 
megjelenéstől számított 30. nap.

A  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és  Közigazgatási  Képzési  Központ  honlapján 
történő közzététel napja: 2009. április 30. 
 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen, vagy postai úton Enying 
Város  Önkormányzata  képviselő–testületének  címezve,  Enying  Város  Polgármesteri 
Hivatalába kell benyújtani (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.). A borítékon kérjük feltüntetni: 
„Pályázat az Egyesített Szociális Intézmény vezetői állására”.

A  pályázat  elbírálásának  határideje:  a  pályázatokat Enying  Város  Önkormányzatának 
képviselő-testülete  bírálja  el  a  pályázat  benyújtási  határidejének  lejártát  követő  soron 
következő ülésén.

A  pályázattal  kapcsolatban  további  információ  kérhető  személyesen  Tóth  Dezső 
polgármestertől, illetve telefonon a 22/572-639–es telefonszámon. 

Enying  Város  Önkormányzatának  képviselő–testülete  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy 
megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 


