
Az őrlap teteje 

 

Enying Város Önkormányzata  
                         

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

Egyesített Szociális Intézmény  
 

intézményvezetı (magasabb vezetı)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  

határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidı  

A vezetıi megbízás idıtartama:  
 
A vezetıi megbízás határozatlan idıre szól.  

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 8130 Enying, Szabadság tér 2.  

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

az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetıi irányítása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 



�         Fıiskola, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete 9. pontja szerinti 
felsıfokú szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 19/A. § (2) 
bekezdése alapján ,  

�         legalább 5 év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; büntetlen elıélet.  

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
�         szociális területen végzett 5 év vezetıi gyakorlat; szociális szakvizsga.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         részletes szakmai önéletrajz; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány; a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyzı által hitelesített másolata; 
a pályázó elızetes kötelezettségvállalása arra, hogy - nyertes pályázóként - a 2007. 
évi CLII. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti idöben 
vagyonnyilatkozatot tesz; az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai 
helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzelésekkel;  

�         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul; a pályázó 
nyilatkozata arról, hogy a személyét érintı napirendi pont tárgyalása nyílt vagy 
zárt ülésen történjen; szociális szakvizsgával nem rendelkezı pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a szakvizsga letételéhez szükséges feltételekkel rendelkezik, valamint 
arról, hogy szakvizsga-kötelezettségének a vonatkozó jogszabályban foglalt 
határidıben eleget tesz;  

�         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.  

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör legkorábban 2010. október 1. napjától tölthetı be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 16.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Dezsı polgármester nyújt, a 06-
22-572-639 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Enying Város Önkormányzata címére történı 

megküldésével (8130 Enying, Kossuth L. utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 01/3645-1/2010, valamint a 
munkakör megnevezését: intézményvezetı. [MB1] 

�         Személyesen: Tóth Dezsı polgármester, Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth L. 
utca 26. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

a pályázatot a pályáztató által összehívott eseti szakértıi bizottság, továbbá az Önkormányzat 
illetékes bizottsága véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelı pályázókat a bizottságok 



személyesen hallgatják meg. A bizottságok a megfelelı pályázatokat a véleményükkel együtt 
a képviselı-testület elé terjesztik, amely dönt a kinevezés tekintetében.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         Szociális és Munkaügyi Közlöny 
�         www.enying.eu - 2010. július 8. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Enying Város Önkormányzatának képviselı-testülete fenntartja magának a jogot, hogy 
megfelelı pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat 
kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetıséget.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enying.eu honlapon 
szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja:  

A pályázati kiírás közzétevıje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
  

Az őrlap alja 

 



oldal: 2 
[MB1] 

oldal: 2 
[MB2] 

 


