
Budapest Főváros Kormányhivatala 

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján 

álláshirdetést tesz közzé 

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala 

szociális ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű állami tisztviselői szolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. melléklet 9. Szociális és gyámügyi feladatkör 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a járási/kerületi 

hivatalok hatáskörébe tartozó szociális igazgatási ügyek ügyintézői feladatainak ellátása. 

Jogállás, illetmény, juttatások: 

A jogállásra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 

"Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései, továbbá a BFKH 

Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

Foglalkoztatási feltételek: 

 magyar állampolgárság 

 cselekvőképesség 

 büntetlen előélet 

 végzettségek:  
Az I. besorolási osztályban: 

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, 

bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus 

szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális 

szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy 

szociális területen szerzett gyakorlat. 

A II. besorolási osztályban: 
Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy 
gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat. 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

 



Az elbírálásánál előnyt jelent: 

 szociális igazgatási területen szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat 

 felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

Elvárt kompetenciák: 

 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség 

 közösségi szellem 

 pontos munkavégzés 

Benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes szakmai önéletrajz 

 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata 

 nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban az elbírálás után azonnal betölthető.  

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. február 15. 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

 postai úton, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala címére történő 

megküldésével (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.). Kérjük a borítékon feltüntetni az 

adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1419/00138-1/2018. valamint a munkakör 

megnevezését: szociális ügyintéző, 

vagy 

 elektronikus úton dr. Pintér Beatrix hivatalvezető asszony részére a 

titkarsag@11kh.bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül. 

Az eljárás, a jelentkezés elbírálásának módja, rendje:  

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott 

jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. 

A jelentkezők elektronikusan, illetve telefonon kapnak értesítést. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2018. február 28. 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Szincsák István hatósági osztályvezető nyújt a 

+36(1) 896-4358-as telefonszámon. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormányhivatal.hu honlapon 

szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 31. 
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