
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás 

 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye 

Intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.04.01-től 2023.03.31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok, valamint az intézmény Alapító 

okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történő ellátásához szükséges 

tevékenységek ellátása. Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal betöltendő munkakör: jogi 

szakértő. A vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap 250%-a.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, 
 Vagyonyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;  
 Bűntetlen előélet, 
 Tizennyolcadik életévét betöltött; továbbá 
 Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;  
 A Kjt. 20. § (2) d) szerinti állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt 

nem áll; 
 A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakirányú felsőfokú iskolai 

végzettség és legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, 
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; vagy 

 A 13/2002. (III.28.) EüM rendelet szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, és legalább 
öt év vezetői gyakorlat; 



 Az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a vezetői megbízással 
egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben 
történő határozatlan időre szóló kinevezés. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet  igazoló hatósági bizonyítványát; 
 a végzettségeket, igazoló oklevelek másolatait; 
 korábbi munkaviszonyokra, szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolásokat; 
 a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályáati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
  a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/a. §-ában 
meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn; 

 a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró 
ok vele szemben nem áll fenn; 

 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt; 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a Társulási Tanács zárt vagy nyílt 
ülésen tárgyalja; 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy 
bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg; 

 a pályázó szakmai életrajzát; 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András Társulási Tanács Elnöke nyújt, 

a 06-76/457-575-os telefonszámon.  

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
LMKOH/5709/1/2017., valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető(jogi szakértő). 

és 

 Elektronikus úton Basky András elnök részére a lajosmizse@lajosmizse.hu E-mail címen 
keresztül 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 2018. január 12. 16,00 óra. A 
pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban, (1 pld-t nem kell összefűzni) kell 
benyújtani. A véleményezéseket követően Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsa bírálja el. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



 Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2017. december 4. 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2017. december 4. 
 Egészségügyi Közlöny 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2017. december 4. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató 

által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv 

felel. 


