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Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  
 

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

 

szociális és gyermekvédelmi szakügyintéző  

munkakör betöltésére.  

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. 

Ellátandó feladatok: 

Szociális és gyermekvédelmi feladatok 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, továbbá a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és azok 

végrehajtási rendeleteiben meghatározott, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzése, 

ellenőrzése. A megyében található szolgáltatók/intézmények szakmai irányításában való 

részvétel, kapcsolattartás a szolgáltatók/intézmények/hálózatok vezetőivel és fenntartóival. 

Családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgálatok és központok 

összeférhetetlenségi és elfogultsági ügyeiben eljárás lefolytatása. Gyermek- és ifjúságvédelmi 

koordinátori feladatok ellátása. 
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Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 

2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, 

valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes 

személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet, továbbá a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

Magyar állampolgárság, 

Cselekvőképesség, 

Büntetlen előélet, 

Felsőoktatásban szerzett végzettség 

MS Office irodai alkalmazások és levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete,  

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett végzettség, vagy felsőoktatásban 

közigazgatási képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban 

szociális képzési területen szerzett szakképzettség 

Közigazgatásban, illetve szociális/gyermekjóléti/gyermekvédelmi szolgáltatásoknál 

szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

közigazgatási, vagy jogi szakvizsga 

B kategóriás gépjárművezetői engedély 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz 

a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a 

közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó 

szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek 

nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint; 

motivációs levél; 

három hónapnál nem régebbi – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 

törvény 82. §-a szerinti kizáró okot nem tartalmazó speciális - hatósági erkölcsi 

bizonyítvány; 

iskolai végzettséget és egyéb végzettséget igazoló okmányok másolata; 

nyilatkozatot, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben szereplő 

személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul; 

írásbeli felhatalmazás a pályázatot elbírálók részére a pályázó személyes adatainak 

megismerésére és az elbírálási időszak alatti tárolására; 

nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az álláshelyi feladat vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség alá esik; 

nyilatkozat összeférhetetlenségről 
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A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.17. 

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Lukácsné Hegedűs Henriette 

osztályvezető nyújt a 0646/795-102 és 0606/795-110 telefonszámon 

A pályázatok benyújtásának módja:  
A pályázatok benyújthatók elektronikus úton a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosz-

tály Humánpolitikai Osztály részére címezve a human@borsod.gov.hu e-mail címen keresz-

tül. Kérjük a tárgyban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítót: BO/06/00975-

2/2023, valamint a feladat megnevezését: szociális és gyermekvédelmi szakügyintéző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatok közül kiválasztott pályázók a munkáltatói jogkör gyakorlója 

képviselőjével személyes konzultáción vesznek részt. A pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy 

megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.17. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 

 www.kormanyhivatal.hu – 2023.04.03. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, így a 

foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik.  

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

szerezhet  

A KÖZSZOLGÁLLÁS publikálás időpontja: 2023.04.03. 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/

