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Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény  

Intézményvezetői beosztás (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig szól. 
 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc utca 48. 
 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 6 társult település közigazgatási 
területén végzi az alábbi feladatokat az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális 
helyzetük miatt rászorult személyek részére. 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata teljes közigazgatási területén: család- és 
gyermekjóléti szolgáltatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás;  
Bakonykúti Község Önkormányzata teljes közigazgatási területén: család- és gyermekjóléti 
szolgáltatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás;  
Csór Község Önkormányzata teljes közigazgatási területén: szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, nappali ellátás;  
Zámoly Község Önkormányzata teljes közigazgatási területén: család- és gyermekjóléti 
szolgáltatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás; 
Pátka Község Önkormányzata teljes közigazgatási területén: család- és gyermekjólét 
szolgáltatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás. 
Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területén: szociális étkeztetés és 
házi segítségnyújtás, nappali ellátás;  
 
Az intézményvezető feladata a munkaköre mellett az intézmény szakszerű, jogszerű 
működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény 
alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása.  
 
Feladata továbbá az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. valamint 
a családsegítői feladatok ellátása Iszkaszentgyörgy- Bakonykúti településeken. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 

 Felsőfokú képesítés, Főiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú 
mellékletében, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I/1. 
pontjában meghatározott felsőfokú végzettség vagy szakképzettség,  

 Szociális szakvizsga, vagy ágazati vezetőképzés - mester vezetőképzés - 
teljesítésének igazolása vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális 
szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI 
rendelet szerinti mentesség igazolása, illetve a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően a képzést teljesíti 

 Gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, közoktatás területén 
szerzett tapasztalat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat 

 B kategóriás jogosítvány 
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 Büntetlen előélet 
 Cselekvőképesség 
 Magyar állampolgárság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Hasonló szakterületen szerzett legalább 3 év vezetői gyakorlat 
 Felhasználói szintű számítógépes ismeret 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz, 
 Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel, 
 90 napnál nem régebbi, teljeskörű hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 Előirt iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, 
 Szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás, 
 Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a 

pályázatot, 
 Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság hatálya alatt, 
 Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn, 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Társulás nyilvános vagy zárt ülésén 
történjen, 

 Megbízás elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz történő 
hozzájárulás. 

 
A beosztás betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll Attila – elnök nyújt, a 06-22/441-
010-es telefonszámon. 
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A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton a pályázatnak az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás címére 
történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.) vagy személyesen a 
Társulás elnökénél  

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint 
a beosztás megnevezését: intézményvezető. 
 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdésében meghatározott 
személyekből álló eseti bizottság véleményezi. A pályázatokról az Iszkaszentgyörgyi 
Szociális Intézményi Társulás Társulási Tanács dönt. Közalkalmazotti jogviszony létesítése 
esetén a kinevezés a pályázó szakmai képzettségének megfelelő munkakörre szól, melynek 
során – „a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) 
bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2022. április 29. 

 www.iszkaszentgyorgy.hu 
 www.bakonykuti.hu  
 www.csor.hu 
 www.fehervarcsurgo.hu 
 www.patka.hu 
 www.zamoly.hu 

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 29. 
 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 
 
 


