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ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala  
XIII. Kerületi Hivatala 

Gyámügyi Osztály 
 gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátására munkatársat keres 

 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama és jellege: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, teljes munkaidőben (hat hónap próbaidő 
kikötésével)           

A munkavégzés helye: 
BFKH XIII. Kerületi Hivatala Gyámügyi Osztály (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) 
 
Az ellátandó feladatok: 

- A Gyámügyi Osztály illetékességi területén feladat - és hatáskörébe tartozó hatósági 
feladatok teljes körű ellátása. 

 
Az álláshely betöltésének feltételei: 

- magyar állampolgárság,  
- cselekvőképesség,  
- büntetlen előélet,  
- főiskola 
- vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása,  
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) 
 

Elvárt kompetenciák: 
- Magas szintű gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,  
-  Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,  
-  magabiztos fellépés,  
-  felelősségtudat,  
-  pontosság.  

 
Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- közigazgatásban szerzett tapasztalat,  
-  közigazgatási alap- ill. szakvizsga,  

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény és a BFKH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

‐  Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, letölthető 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx 

- Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai 
tapasztalatot igazoló okiratok másolatát;  

- Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 
személyes adatainak kezeléséhez – a pályázati eljárással összefüggésben, szükséges 
mértékben – hozzájárul. 

- A kinevezés feltétele három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
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Az álláshely betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő naptól tölthető be. 

 

A fényképes önéletrajz elküldésének határideje: 2020. július 31. 

 

A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatás kérhető a gyamugy@13kh.bfkh.gov.hu e-mail címen, illetve 
a 06-1-896-5319-es telefonszámon. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 

Fényképes szakmai önéletrajzát „pályázat-gyámügyi feladatok” megjelöléssel szíveskedjen eljuttatni.  

Budapest Főváros Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert 
működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatást stb.). A munkavégzéshez 
Budapest-bérlet, a bankszámla használathoz költségtérítés biztosított. A cafetéria juttatás éves 
összege 2020-ban bruttó 200.000 Ft. 

 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2020. augusztus 5. 

 


