
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 

a Polgári Szociális Központ intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

 

A munkavégzés helye: 4090 Polgár, Dózsa György u. 1. Foglalkoztatás jellege: teljes 

munkaidő. 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. március 01-től 2025. február 29-ig 

szól. 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Polgári Szociális Központ vezetése.  

A Polgári Szociális Központ keretében működő szociálisalapszolgáltatások: idősek 

nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, 

illetve gyermekjóléti alapellátáson belül a család és gyermekjóléti szolgálat,   

biztosításával kapcsolatos intézményvezetői feladatok ellátása, a szakmai munka 

irányítása, koordinálása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény 

zavartalan működtetése. 

Illetmény és juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  

 törvényben (a továbbiakban: Kjt.) meghatározottak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében az   

intézményvezetőre, vagy a 15/1998. (IV.30.)NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/1 

pontjában a magasabb vezetőre előírt szakképesítés és szociális szakvizsga.   

- Legalább 1-3 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött 

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

- Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás 

lefolytatása. Büntetlen előélet. A Kjt. 41. §  43/A. §-ban foglalt összeférhetetlenségi 

helyzet fenn nem állta, illetőleg megszüntetése. 3 hónapos próbaidő kikötése, a Kjt. 

21/A. § (1) bekezdése alapján. 

Elvárt kompetenciák: megbízhatóság, pontosság, szorgalom, kreativitás, konfliktustűrés, 

konfliktus megoldási képesség, kiváló szintű kitartás, szakmaiság, képesség az 

együttműködésre.  

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó szakmai önéletrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, 

a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket. 

A pályázathoz csatolni kell: 

 iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá 

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának 

tartalma közölhető harmadik személlyel. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 6. 16 óráig beérkezően.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 30. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 

napon belül a kinevezési/megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú, a 

betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja 

meg. A képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati 

határidő lejártát követően a bizottság véleményének kézhezvételét követő első ülésén dönt. 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Polgári 

Szociális Központ intézményvezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosítási számot: I/8996-1/2019. Postai cím: Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár, 

Barankovics tér 5. 

A pályázati felhívással kapcsolatban tájékoztatást Tóth József polgármester ad az  

52/573-511-es telefonszámon. 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.   


