
Álláshirdetés 

GYÁMÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATKÖR betöltésére

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A munkavégzés helye:
Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal 
Hatósági és Gyámügyi Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Ellátandó feladatok:
A  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladat-és  hatáskörök  ellátásáról,  valamint  a
gyámhatóság szervezetéről  és  illetékességéről  szóló  331/2006.  (XII.23.)  Korm.rendelet
által előírt gyámhatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A  jogállásra,  az  illetmény  megállapításra  és  az  egyéb  juttatásokra  a  kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Baranya
Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltételei:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
 büntetlen előélet,
 a  jelentkező  nem  áll  a  Kit.  82.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
 a jelentkező nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (különös tekintettel

a  Kit.  117.  §  (6)  és  (8)  bekezdéseiben,  illetve  a  166.  §  (4)  bekezdésében
foglaltakra),

 a  Kit.  82.  §  (9)  bekezdése  alapján  a  kormányzati  szolgálati  jogviszony
létesítésének és fenntartásának feltétele a jelentkező hozzájárulása ahhoz, hogy a
rendőrségről szóló törvény rendelkezései alapján a kormánytisztviselő szolgálati
feladatainak  törvényes  ellátását  a  belső  bűnmegelőzési  és  bűnfelderítési
feladatokat  ellátó  szerv  -  törvényben  meghatározott  esetekben  és  módon  -
megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizze, 

 felsőoktatásban szerzett végzettség,



 vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség  teljesítése  a  kinevezéstől  számított
harminc napon belül, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
 közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 jogász szakképzettség

Elvárt kompetenciák:
 szakszerűség, jogszerűség betartása
 magas fokú önálló munkavégzésre való képesség
 magas szintű írásbeli és szóbeli kifejezőkészség
 magabiztos fellépés
 felelősségtudat
 pontosság

Benyújtandó okiratok:
 fényképes szakmai önéletrajz,
 végzettséget igazoló okiratok másolata,
 3  hónapnál  nem  régebbi  erkölcsi  bizonyítvány  vagy  igazolás  annak

megkéréséről.

A benyújtandó okiratokat a Szigetvári Járási Hivatalhoz, kizárólag elektronikus úton a
szigetvar.jaras@bara  nya.gov.hu   e-mail címre kell megküldeni.

A jelentkezés határideje:
2021. szeptember 25.

Az elbírálás határideje: 
2021. október 5.

Az állás betöltésének kezdete:
Az állás 2021. október 24. napjától tölthető be. 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt nyújt:
Csendes  Istvánné  hivatalvezető  vagy  Halasné  dr.  Bodovics  Katalin  osztályvezető  a
73/795-025-ös telefonszámon.

mailto:pecs.epites@baranya.gov.hu

