
 

 

 

A Képviselő-testület 392/2017. (X. 19.) sz. kt. határozatának melléklete  

 

Pályázati felhívás 
 

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ vezető munkakörre 
 
 
 

Meghirdető szerv:        Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat  
                    Képviselő-testülete 
  5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
 
Meghirdetett munkahely:  Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 

Központ integrált intézmény 
  Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32. 
  Tel.: 68-381-616 
 
Meghirdetett munkakör: intézményvezető 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6.§ (13) 

bekezdésében foglaltak szerinti 
szakirányú felsőfokú végzettség, 
szociális szakvizsga, a gyermekvédelem, 
a szociális ellátás, az egészségügyi 
ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett 5 év 
szakmai gyakorlat 

 
Állás elfoglalásának ideje:  2018. január 1. A megbízás határozott 

időre szól, 2022. december 31-ig. 
 
Pályázat benyújtásának határideje:  a KSZK honlapon történő megjelenéstől 

számított 30 nap 
 
Pályázat elbírálásának határideje: Képviselő-testület 2017. decemberi 

soros ülése 
 
Juttatás:  Kjt. szerinti alapbér + vezetői pótlék 

250% + 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. 
szerinti szociális ágazati összevont 
pótlék   

 
Pályázat tartalma: szakmai önéletrajz, vezetési program az 

integrált intézményre, három hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, képesítési és egyéb 
feltételeket igazoló okiratok másolata, 
pályázó nyilatkozata az adatkezeléshez 
és arról, hogy hozzájárul-e pályázata 
nyilvános tárgyalásához. Nyilatkozat 



 

 

 

arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 
Gyvt. 15.§-ának (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok. 

 
Pályázati cím és felvilágosítás: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.,  
Varga Gusztáv polgármester 

  Tel.: 68/381-011 
 
 



 

 

 

 

KSZK honlapon történő megjelenés 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

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

pályázatot hirdet 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ integrált intézmény 

intézményvezető (magasabb vezető)  
munkakör betöltésére.  

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: főfoglalkozás  
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2022. december 31-ig szól.  
A munkavégzés helye: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak, 
gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatainak ellátása. Az integrált intézményben 
nyújtott szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 
családsegítés, támogató szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

• 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (13) bekezdésében foglaltak szerinti 
szakirányú felsőfokú végzettség,  

• szociális szakvizsga  
• 5 év szakmai gyakorlat  
• büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Iskolai végzettséget igazoló oklevél és a szociális szakvizsga másolata, szakmai életrajz, 
vezetői program az integrált intézményre, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelések, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat 
az adatkezeléshez és arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános tárgyalásához. 
Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 15.§-ának (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok. 

 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 03. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Gusztáv polgármester 
nyújt, a 68/ 381-011-ess telefonszámon. 



 

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat” 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A Kjt. vonatkozó előírásai szerint.  
A pályázat elbírálásának határideje: képviselő testület 2017. decemberi soros ülése 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• Mezőkovácsháza város honlapja www.mezokovacshaza.hu  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 03.   
 
 
 


