
Heves Megyei Kormányhivatal 

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

pályázatot hirdet 

Hevesi Járási Hivatala 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

 

szociális szakügyintézői 

munkakör betöltésére. 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű állami tisztviselői jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

3360 Heves, Erzsébet tér 2. 

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

továbbiakban: Rendelet) alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés: 

A Rendelet 1. sz. melléklet 39. pontja szerinti 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatok: 

A járási hivatal hatáskörébe utalt szociális-, továbbá általános járási hatósági feladatok 

vonatkozó jogszabályok szerinti ellátása, az ezzel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

2016.évi LII. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati szabályzata rendelkezései 

az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 315/2016. (X.20.) Korm. rendeletben előírt szakképzettség, 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 



Elvárt kompetenciák: 

 

 problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és 

konfliktuskezelési képesség, ügyfél centrikusság 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

szerint), 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata,  

 Erkölcsi bizonyítványt, valamint nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a benyújtott 

önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez- a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges mértékben hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóthpál Csaba járási hivatalvezető 

vagy dr. Nagy – István Ildikó járási hivatalvezető - helyettes nyújt, a +36 795 - 081 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatala címére 

történő megküldésével (3360 Heves, Erzsébet tér 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 

munkakör megnevezését: „Szociális szakügyintéző”. Elektronikus úton a 

koordinacio@heves.gov.hu email címre (kérjük a tárgyban a szociális szakügyintéző Heves” 

megjelölést használni. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Heves Megyei Kormányhivatal honlapja 

 

mailto:koordinacio@heves.gov.hu

