
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  
                        

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján 
pályázatot hirdet 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  
Hatósági F őosztályának Szociális és Gyámügyi Osztályán 

 
szociális és gyermekvédelmi szakügyintéz ő 

munkakör betöltésére. 

A kormánytisztvisel ői jogviszony id őtartama:  

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:  

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2. 

Ellátandó feladatok:  

Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmények, szolgáltatók és 
hálózatok adatainak bejegyzése a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint a 
bejegyzett adatok módosítása, törlése. A szolgáltatói nyilvántartás 
naprakész vezetése. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézmények, szolgáltatók és hálózatok jogszerű működésének ellenőrzése, 
helyszíni szemle elvégzése, a jogszerű működés biztosításához szükséges 
hatósági intézkedések megtétele. Kapcsolattartás a fenntartókkal, 
intézmények, szolgáltatók képviselőivel. 

A munkakörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök:  

Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmények, szolgáltatók és 
hálózatok adatainak szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzése, 
módosítása, törlése, valamint működésük ellenőrzése. 

Jogállás, illetmény és juttatások:  



A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a(z) 
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 
Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:  

         Magyar állampolgárság, 
         Cselekvőképesség, 
         Büntetlen előélet, 
         Főiskola, felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai 

képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen 
szerzett szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi vagy 
gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett jogász szakképzettség és legalább 
kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy 
felsőoktatásban pedagógus-képzés, hittudományi, orvos- és 
egészségtudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, 
gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség 
és szociális igazgatásszervező szakképzettség, vagy jogi 
szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú 
szakképzettség, vagy legalább kétéves gyámügyi vagy 
gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, felsőoktatásban 
gazdaságtudományok, társadalomtudományi, 
bölcsészettudományi, orvos- és egészségtudományi, pedagógus-
képzés, hittudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai 
képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen 
szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési 
területen szerzett szakképzettség, felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és OKJ szerinti szociális szolgáltatások 
szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett szakképesítés, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása, 
       a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § 

(2) és (4) bekezdés szerinti kizáró okok hiánya. 

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:  
        
         Számítógépes felhasználói ismeretek, 
         „B” kategóriás vezetői engedély, 
         Közigazgatási szakmai gyakorlat, 
         Közigazgatási és/vagy jogi szakvizsga. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

         A 45/2012. (III.20.) számú Korm.rendelet 1. számú melléklete 
szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz, 

         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló 
okiratok fénymásolata, 

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak 
igényléséről szóló igazolás, 

         Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi 
adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről. 

A munkakör betölthet őségének id őpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. június 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körtvélyfáyné dr. 
Sztán Kinga osztályvezető nyújt, a 34/515-185 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal címére történő megküldésével (2801 Tatabánya, 
Pf. 128 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KE/12/461-1/2019. , valamint a 
munkakör megnevezését: szociális és gyermekvédelmi 
szakügyintéző. 

         Személyesen: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga osztályvezető, 
Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2. . 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendj e: 

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. június 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.kormanyhivatal.hu - 2019. május 18. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó 
hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon 
belül új pályázatot írjon ki. A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 



2018. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozik, így a foglalkoztatás 
kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. 
  
 


