
A Pécsváradi Szociális és Gyermekjóléti Társulás                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a Pécsváradi Gondozási Központ intézményvezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 

7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 2. 

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

Az intézmény tevékenységi köre: 30 férőhelyen tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó 
ellátás (idősek otthona),házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátásának biztosítása. Az 
intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, 
ellenőrzése. A vonatkozó központi és helyi jogszabályokban, illetve a munkaköri leírásban 
meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti 
és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységeket, 
felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű 
használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért. Az 
intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény 
tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása: felelős az önállóan működő intézmény 
gazdálkodásáért, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági 
működését, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati 
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet szerinti (a 
bentlakást nyújtó intézményekre előírt) szakirányú szakképzettség: szociális munkás, 
szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás 
szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, 



okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pasztorális tanácsadó és 
szervezetfejlesztés., 

         ff.végzettséget vagy ff. szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem,eü.ellátás,közokt.területén - Legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
         Szociális szakvizsga, szakvizsgával nem rendelkező pályázóknak - amennyiben nem 

mentesül annak letétel alól - nyilatkozatban kell vállalnia annak a megbízást követő 
két éven belül történő megszerzését. 

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél, illetve a szociális 
szakvizsgáról szóló oklevél másolata; szociális szakvizsgával nem rendelkező 
pályázó esetében – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól – 
nyilatkozat arról, hogy vállalja annak a megbízást követő két éven belül történő 
megszerzését; a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi biz.; a 
pályázó részletes szakmai életrajza és az előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt 
érdemlő igazolása 

         az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok nem áll fenn, 

         nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének; 

         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 
alatt; a pályázó 

         nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen 
kerüljön sor 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020 április 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádori János polgármester nyújt, a 
72465141-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Pécsvárad Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.).          

 Személyesen: 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Hiánypótlásra - az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül - egy 
alkalommal van lehetőség ! A pályázatot a pályázati határidőt követő 60 napon belül vagy az első 
rendes ülésén bírálja el a Társulás. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az 
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (Kjt.21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 25. 


