
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
                        

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

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
 

intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. 01. 01. napjától 2027. 12. 31. -ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Fáy András utca 30-32. 

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

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak, a 
család- és gyermekjóléti központ vezetői feladatainak ellátása, az intézmény 
jogszabályoknak megfelelő és költséghatékony működtetése, irányítása, ellenőrzése. 
Az intézményben nyújtott szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 
nappali ellátása, családsegítés, támogató szolgáltatás, család és gyermekjóléti 
szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, napközi konyha. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet az irányadók. 
                        
 



Pályázati feltételek: 

•         Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú 
melléklet I. Alapellátások 1. pontja szerinti felsőfokú iskolai végzettség, 

•         szociális ellátás területén szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat, 

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•         B kategóriás jogosítvány, 
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
•         A jogszabályban meghatározottak szerinti 5 év felsőfokú végzettséget vagy 

felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális 
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai 
önéletrajz. 

•         Magyar állampolgárság 
•         Cselekvőképesség 
•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt. 
•         A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek 

vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti szociális 
ágazati vezetőképzés teljesítése, szociális szakvizsga megléte és mester 
vezetőképzés teljesítése. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         Helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         A jogszabályban meghatározottak szerinti 5 év felsőfokú végzettséget vagy 
felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális 
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai 
önéletrajz. 

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata 
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, 

hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól való eltiltás 
hatálya alatt. 

•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint a 
pályázati anyagnak a véleményezők és döntéshozók részére történő 
sokszorosításához, továbbításához hozzájárul. 

•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében, valamint 
a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll 
fenn. 

•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vállalja a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését. 



•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt. 

•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt képviselő-testületi 
ülésen kéri a pályázat megtárgyalását. 

•         A szociális szakvizsga és mester vezetőképzés teljesítését igazoló 
bizonyítvány másolata. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
nyújt, a 06 (68) 381-011 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5800 
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/1807/2022., 
valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető). 

•         Személyesen: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal - Titkárság, Békés 
megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•         www.mezokovacshaza.hu - 2022. október 14. 
•         Mezőkovácsháza Város Önkormányzata hirdetőtáblája - 2022. október 

14. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A jogszabályban előírt véleményezési eljárások lebonyolítását követően a 
pályázatokat Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja 
el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a 
munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
 


