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Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján  

pályázatot hirdet 

 

Fejér Vármegyei Kormányhivatal  

Enyingi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

gyámügyi (szak)ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű – 2 évig tartó - kormányzati szolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Fejér Vármegye, 8130 Enying, Szabadság tér 14.  

Ellátandó feladatok: 

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal illetékességi területén a feladat - és 

hatáskörébe tartozó gyámügyi feladatok teljes körű ellátása a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe utalt – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 

331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott – hatósági feladatok elvégzése a 

gyámhivatal illetékességi területén.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint a Fejér Vármegyei Kormányhivatal 

Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  

                         



Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének az álláshelyi feladatokhoz 

előírt végzettségek, szakképesítések és egyéb szakmai követelmények 

rendjéről szóló  5/2021.(V.14.)   utasítás 1. sz. melléklet 48. pont alapján: 

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok ellátása  

 Felsőfokú végzettség, szakképesítés, felsőoktatásban szerzett végzettség  

 vagy - érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó 

tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy gyámügyi , 

gyermekvédelmi /szociális területen szerzett gyakorlat   

 érettségi végzettség és szakmajegyzék szerinti Szociális ágazatban szerzett 

szakképesítés  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Jogi, igazgatásszervezői, pedagógiai, szociális munkás szakirányú diploma  

 Gyámhivatalban szerzett szakmai gyakorlat - szakmai tapasztalat,  

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte  

Elvárt kompetenciák:  

 Precizitás, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, monotonitás tűrése, 

magas fokú terhelhetőség,  

 Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való 

képesség,  

 Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság,  

 Ügyfélorientált munkavégzés,  

 Jó stressztűrő képesség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes 

önéletrajz  

 Motivációs levél  

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a 

benyújtott pályázati anyagot megismerhetik  

 Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség alá esik  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. március 27. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 20.  



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zámbó Tiborné hivatalvezető nyújt, a 

06-22-795-880 -as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
        Elektronikus úton a szervezes@fejer.gov.hu e-mail címen keresztül.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali 

vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer: 2023. február 3. 

 https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/: 2023. február 3. 
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