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A Heves Megyei Kormányhivatal 

pályázatot hirdet 

Heves Megyei Kormányhivatal  

Hatósági Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztály  

hivatásos gondnok  

feladatkör betöltésére. 

 

A jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű  

Foglalkoztatás jellege: 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: megbízási szerződés keretében végzett kötetlen 

munkavégzés  

A munkavégzés helye: 

Az Egri Járási Hivatal, illetve a Bélapátfalvai Járási Hivatal illetékességi területe. 

Ellátandó feladatkör:  

A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásáról szóló 25/2003. (V. 13.) 

ESzCsM rendelet alapján: hivatásos gondnok.  

Ellátandó feladatok: 

Jogerős bírósági ítélettel cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személyek törvényes 
képviselete, jövedelem- és vagyonkezelése; valamint eseti gondnok, eseti gyám, ügygondnoki 
feladatok ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Hivatásos gondnoki feladatok 

Illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1997. évi XXXI: törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 102.§ és a Kormányhivatal hatályos belső 

rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 

 Büntetlen előélet; 

 Középfokú végzettség, hivatásos gondnoki képzésen történő részvétel és eredményes 

vizsgáról szóló tanúsítvány 
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Elvárt kompetenciák: 

 elhivatottság, 

 megbízhatóság, precizitás,  

 jó problémamegoldó képesség, 

 magas szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,  

 önálló munkavégzésre való képesség,  

 szociális érzékenység 

 stressz tűrő képesség,  

 konfliktuskezelő képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 motivációs levél; 

 fényképes önéletrajz, 

 legmagasabb iskolai végzettséget, hivatásos gondnoki képesítést igazoló okiratok másolata; 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány kiállítása iránti 

kérelem feladóvevénye/bizonylata (amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll 

rendelkezésre, igazolás a beszerzés kezdeményezésről) 

 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, 

hogy a Heves Megyei Kormányhivatal a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a 

pályázati eljárással összefüggésben kezelje. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

2018. február 01. 

A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével 

(3300 Eger, Kossuth L. u. 9.), ebben az esetben a borítékon kérjük feltüntetni a „Hivatásos 

gondnoki pályázat” tárgykört vagy 

 A pályázatot elektronikus úton az alábbi e-mail címre lehet benyújtani: gyam@heves.gov.hu 

Elektronikus levél esetén a tárgyban fel kell tüntetni: „Hivatásos gondnoki pályázat”.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt munkaidőben Dr. Némethné dr. Balázs 

Szabina állami szakértő tanácsos nyújt a +36 (36) 521-580 telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20. 

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: 

Az önéletrajzok és motivációs levelek alapján előszűrés történik. A benyújtott pályázatot abban az 

esetben tekintjük érvényesnek, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – 

formai és tartalmi követelménynek megfelel. Az előszűrésen megfelelt Pályázókat a szükséges 

készségek felmérése céljából személyes meghallgatásra hívjuk be. A pályázat eredményéről a 

személyes meghallgatáson részt vett Pályázókat elektronikusan legkésőbb az elbírálásra előírt napot 

követő 2 napon belül kiértesítjük.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 23. 

Közzététel: Heves Megyei Kormányhivatal honlapja 
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A 

határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A kiírt munkakörre 

határozatlan idejű - megbízási szerződés keretében – munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt 

létesítünk. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön 

kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának 

kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint 

kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy 

annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további 

együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt 

megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-

ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §). 


