
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján  

pályázatot hirdet 
  

Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre - 2020. április 1-től 2025. március 31-ig - szól. 
 
A munkavégzés helye: 
Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Otthon tér 4. 
 
Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény szakszerű, jogszerű vezetése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör 
gyakorlása. Az intézmény költséghatékony működtetése, szolgáltatás fejlesztése. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

• Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú 
végzettség 

• Szociális szakvizsga 

• Legalább 3 év vezetői gyakorlat 

• Büntetlen előélet 
 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz 
- a képesítést igazoló okiratok másolata 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

- vezetői program szakmai helyzetelemzésre épülő elképzelésekkel 

- nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat –tételi kötelezettségének 

eleget tesz. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2020. április 1. 
 
A pályázat benyújtásának időpontja: 2020. március 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tittmann Réka nyújt a 33/431-299 
telefonszámon. 
Személyes meghallgatás várható időpontja: 2020. március 11-17. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak Dorog Város Önkormányzata címére (2510 Dorog, Bécsi u. 
79-81.) történő megküldésével vagy 

• Személyesen, Dorog Város Polgármesteri Hivatal Emberi erőforrás és Hatósági Osztály 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 



A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A képviselő- 
testület a meghallgatást követő ülésén dönt a pályázat elbírálásáról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. március 27. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Dorog város honlapja 2020. február 3. 

•  „Közhirré tétetik” (helyi újság) 
 

 

 


