CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATAL
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya

„gyámügyi ügyintéző”
feladatok

ellátására kormánytisztviselői kinevezéssel az alábbi pályázatot hirdeti meg:

Munkavégzés helye: Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala 6782
Mórahalom, Szentháromság tér 1.
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló
39/2016. (XII.30) MVM utasítás alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkör:
-

a 43. pontjának megfelelő szociális és gyámügyi feladatkör.

Tevékenységi körök meghatározása:
•

A járási hivatal feladat- és hatáskörébe utalt - gyermekvédelmi és gyámügyi

feladat-

és

hatáskörök

ellátásáról,

valamint

a

gyámhatóság

szervezetéről

és

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) kormányrendelet 4-12.§-ában meghatározott hatósági feladatok elvégzése a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási
Hivatal illetékességi területén.
•

Felettes vezető rendelkezése alapján végzi minden olyan ügynek az intézését,

amely az SZMSZ és az Ügyrend szerint a Hivatal feladatkörébe tartozik, ill.
képzettségének megfelel.
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•

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvénybe foglalt, illetve a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a
gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek
által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) kormányrendelet és más
jogszabály által a gyámhivatalok részére előírt nyilvántartási jellegű feladatok
maradéktalan ellátása.
•

A gyámhivatal képviseletének ellátása a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII. 23.) kormányrendelet 8. §-ának bekezdése szerinti bíróság előtti
eljárásban.
•

Jogszabályba nem ütköző megkeresés teljesítése érdekében a járási hivatal

illetékességi területén a kérelemben megjelölt eljárási cselekmények elvégzése, illetve
adatok szolgáltatása.
•

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi

LXXII. törvénybe foglalt családvédelmi koordinációs feladatok maradéktalan ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
•

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szabályai szerint.

Pályázati feltételek:
•

Magyar állampolgárság;

•

Cselekvőképesség;

•

Büntetlen előélet;

•

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás;

Előnyt jelent:
•

jogász és igazgatásszervező szakképzettség,

•

gyámhivatalban szerzett szakmai gyakorlat,
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•

közigazgatási alap és szakvizsga,

•

felhasználói szintű számítógépes ismeret és gyakorlat,

•

gépjármű vezetői engedély (B kategóriás).

Pályázathoz csatolandó:
•

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes
szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló
okirat másolata;

•

Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt
személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul;

•

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatok benyújtásának módja:
•

Elektronikus úton Halászné Balogh Beáta humánpolitikai referens részére,
balogh.beata@csongrad.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Dr. Szántó Mária hivatalvezető
Tel.: 62/681-350
Pályázati határidő: 2019. augusztus 23.
Elbírálás: 2019. augusztus 29.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

Pályázatok elbírálásának módja:
A pályázatokat kormánytisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a
benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes
elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 napon
belül a pályázók értesítést kapnak.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
•

Közszolgálati

Személyzetfejlesztési

Főigazgatóság

állásportálján

(www.kozigallas.gov.hu)
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