
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

  

Komló Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvényben és az annak végrehajtásáról rendelkező 77/1993. (V. 12.) Kormányrendeletben 

foglaltak alapján pályázatot hirdet fenntartói jogkörébe tartozó KOMLÓ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET (7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3.) 

magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának betöltésére. 

 

A pályázatot meghirdető szerv: 

 Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 7300 Komló, Városház tér 3. 

 

Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama: 

 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 

 7300 Komló, Városház tér 3. 

 Munkakör: magasabb vezető 

 A vezetői megbízás időtartama: 5 év  

 A megbízás 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig  

 

Képesítési és egyéb feltételek: 

Szakirányú felsőfokú végzettség, mérlegképes könyvelő szakképesítés, a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban való szereplés, és a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel való rendelkezés, legalább 5 éves – azonos 

területen szerzett – vezetői tapasztalat, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, felhasználói szintű 

számítástechnikai ismeret. 

 

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

A Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésével kapcsolatos feladatok 

ellátása, az intézmény szakmai munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. 

Munkáltatói jogkör gyakorlása. 

 

Juttatások: 
Az illetmények megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról rendelkező 77/1993. (V.12.) 

Kormányrendeletben rendelkezései az irányadók. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó fényképpel ellátott személyes és részletes szakmai önéletrajzát, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel, 

- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik, 

- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, 

- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen 

történő tárgyalását kéri. 

 

 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/875/tvalid/2015.9.9./tsid/974336


A pályázathoz csatolni kell: 

- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát  

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 
- a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 

szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3.) címére. 

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 

Szervezet magasabb vezetői (igazgatói) álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy 

eredeti példányban kell benyújtani.  

 

A pályázat elbírálásának határideje:  

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 

1992. évi XXXIII törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor. 

 

További felvilágosítás kérhető: 
A pályázat elkészítéséhez szükséges felvilágosítást ad: Plangár-Végh Edina ügyintéző 

7300 Komló Városház tér 3.  Tel: 72/584-024. 

 

 

 

 

        Polics József 

        polgármester 

 


