


Melléklet a 3/2021.(I.18.) határozathoz 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető 

(magasabb vezető) munkakörének betöltésére az alábbiak szerint: 

 

1.) Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 

3.) A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. június 1.-2026. május 31-ig 

szól. 

 

4.) A munkavégzés helye: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

3783 Edelény, Árpád út 29. 

 

5.)  A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások irányítása, koordinálása. Az 

intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek 

ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti 

és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.  

 

6.)  Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

7.) Pályázati feltételek: 
- felsőfokú képesítés, 
- magyar állampolgárság,  
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti felsőfokú 

szakirányú végzettség, vagy 
- 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklet I. Rész I. 

Alapellátások 1. pontja szerinti felsőfokú szakirányú végzettség,   
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget igénylő, vagy felsőfokú 

szakmai képesítést igénylő munkakörben a gyermekvédelem, a 
szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

- büntetlen előélet, 
- a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt. 
 

8.)  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- a pályázó személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát 

bemutató önéletrajz, 



- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy magasabb vezetői megbízás 

esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 
-  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 

- pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt, 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban 
résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, 

- az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul-e a pályázatának 

nyílt ülésen történő elbírálásához, vagy kéri zárt ülés tartását. 
 

9.) A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be. 

 

10.) A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28. 
 

11.) A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár 
Oszkár polgármester nyújt a 48/524-100-as telefonszámon. 
 

12.) A pályázat benyújtásának módja:  
Kizárólag postai úton, a pályázatnak Edelény Város Önkormányzat címére 

történő megküldésével (3780 Edelény, István király útja 52. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 1/2021, valamint a 

munkakör megnevezését: intézményvezető. 

 

13.) A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság tagjaiból és a szakmai érdek-
képviseleti szövetség képviselőjének, illetőleg egyesület képviselőjének 
vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjából álló bizottság 
véleményezi.  A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen 
hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A pályázat kiírója 
a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

 
14.) A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30. 

 
15.) A pályázati kiírást további közzétételének helye, ideje: 

 

Edelény Város Önkormányzata hirdetőtáblája – 2021. január 20. 
 

16.) A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Az illetmény megállapítására a Kjt-n túl a 257/2000. (XII.26.) Korm. 
rendelet rendelkezései is irányadóak. 


