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- ÁLLÁSHIRDETÉS - 

A Békés Megyei Kormányhivatal  

 

Orosházi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályához 

GYÁMÜGYI  ÉS GYERMEKVÉDELMI SZAKÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére munkatársat keres. 

 
Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú, 6 hónap próbaidővel.  

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Hatósági és 

Gyámügyi Osztály (5900 Orosháza, Szabadság tér 3.) illetékességi területe. 

 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a 

munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. melléklet 18. pont szerint – Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Perindítás, illetve kezdeményezés a cselekvőképességet érintő gondnoksággal valamint a gondnok 

számadási kötelezettségével kapcsolatban. Jogszabály szerinti különböző gondnokrendelések, a 

gondnokok tevékenységének a felügyelete. Hozzájárulás a gyermek családba fogadásához, a gyermek 

részére családba fogadó gyám rendelése, felügyeli a családba fogadó gyám tevékenységét. 

Felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot. A gondnokoltak és a gyermekek ingó 

és ingatlanvagyonának kezelésével, vagyoni értékű jogaival összefüggő gyámhatósági feladatok. 

Döntés a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési 

számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált 

értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak 

letétbe helyezéséről A gondnokok és a gyámok számadásának ellenőrzése, elbírálása. Hagyatéki 

eljárásban közreműködés.  

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi 

LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Békés Megyei 

Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény, 

 az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. 

melléklet 18. pontja szerint: 

a) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az 

államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi 

vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy 

b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség és legalább kétéves 

gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy 



c) 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. 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 77. §-a alapján hozzájárulás a 

védett állományi körbe való soroláshoz és megbízhatósági vizsgálathoz. 

 

Elvárt kompetenciák: 

 megbízhatóság, 

 felelősségvállalás, 

 problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség, 

 együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség, 

 pontosság, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret. 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 közigazgatásban szerzett jártasság, továbbá közigazgatási alap-, szakvizsga megléte; 

 tartalékos katonai szolgálat vállalása és teljesítése; 

 „B” kategóriás jogosítvány. 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal,  

 három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, 

 szakképzettséget igazoló dokumentum másolata, 

 nyelvismeretet igazoló oklevél másolata, 

 motivációs levél, 

 nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

 2017. január 15. 

 

Munkakör betöltésének kezdete: 

 A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

 

Pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton: 

Békés Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály  

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

 

és egyidejűleg elektronikus úton: 

 humanpolitika@bekes.gov.hu   

 

Kérjük a tárgyban/borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Gyámügyi és gyermekvédelmi 

szakügyintéző - BE/05/1789-1/2016.” 

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt dr. Horváth Éva az Orosházi Járási Hivatal 

Hatósági és Gyámügyi Osztályának osztályvezetője nyújt a 70/491-2208 telefonszámon. 
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