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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A VÜMESZ intézményvezetőjének 5 évre szóló magasabb vezetői megbízása 2020. 

szeptember 30-án megszűnik. Fentiekre tekintettel pályázatot szükséges kiírni az álláshelyre. 
 

A pályázati felhívás kötelező elemeit és a pályázati eljárás rendjét az alábbi jogszabály 

tartalmazza: 

 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

 

A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló 

megbízásra a 20/A. § (1) és (3)–(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A 

pályázatot a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója írja ki, jelen esetben ez Jánossomorja 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

 

A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására 

megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 

A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése szerint a pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 

b  a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 

c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 

d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 

e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 

oldalán, KÖZIGÁLLÁS-on kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, ha a fenntartó 

önkormányzat, a székhelyén a helyben szokásos módon köteles közzétenni. 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdés alapján jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői 

beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon 

belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a 

betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja 

meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a 

kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság 

írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, 

vagy első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, 

illetve a vezetői megbízásról.  

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésére tekintettel az alábbi szakértelemmel rendelkező bizottság 

felállítását javaslom, akik a felkérést elvállalták: 

 

- Lőrincz György polgármester (Jánossomorja Város Önkormányzata) 

- Lipovits Máté elnök (Jánossomorja Város Önkormányzata, Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság) 

- Molnár Gábor képviselő-testületi tag (Jánossomorja Város Önkormányzata) 
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A pályázat tartalmára vonatkozó előírások: 

 

A Kjt. 20. § (2) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszony büntetlen előéletű, tizennyol-

cadik életévét betöltött, továbbá magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, bün-

tetőeljárás hatálya alatt nem álló személlyel létesíthető. 

 

A magasabb vezetői pályázatban továbbá javaslom a főiskola/egyetem műszaki vagy gazdasági 

felsőfokú képesítés végzettség feltételként történő meghatározását is. 
 

Fentiek valamelyikét igazoló dokumentumokon felül a pályázathoz csatolnia szükséges:  

 

a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére 

vonatkozó programját, 

b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

c) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázatot a képviselő-testület a pályázatát nyílt vagy 

zárt ülésen tárgyalja, 

d) arról szóló nyilatkozatát, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget 

tesz, 

e) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 

vonatkozó okiratokat. 

 

Továbbá javaslom, hogy a Képviselő-testület legalább 1-3 év vezetői tapasztalatot határozzon 

meg elvárásként. 

 

A VÜMESZ magasabb vezetői beosztásának ellátására szóló pályázati kiírás tartalmát jelen 

előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. (VII. ….) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot 

hirdet a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet magasabb 

vezetői feladatainak ellátására jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő pályázati 

felhívásban rögzített tartalommal.  

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jánossomorjai 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetői feladatainak 

ellátására irányuló pályázati eljárás folyamán a véleményező bizottságban való 

részvételre  a képviselő-testület részéről Lőrincz Györgyöt, Lipovits Mátét és Molnár 

Gábort jelöli ki.  

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a vonatkozó hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon. 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: 2020. július 17. ill. 2020. szeptember 30. 

 

 

Kérem a Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a fenti határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2020. július 2. 

 

 

 

Lőrincz György s.k. 

     polgármester 
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1. sz. melléklet 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testület 

                        

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

pályázatot hirdet 

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet 

 

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, 5 év időtartamra, 2020. október 1-2025. szeptember 30-

ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

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

Vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, ellátja a kötele-

zettségvállalási, utalványozási feladatokat, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket, képviseli az intézményt a hatóságok, bíróságok, hivatalok, har-

madik személyek és külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény 

szakmai működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intéz-

mény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a ve-

zető részére előírt feladatokat, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos 

szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, 

szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, 

az intézmény tevékenységét, munkáját, folyamatos kapcsolatot tart az intézmény fenntartójá-

val. 

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 

•         Főiskola, Műszaki vagy gazdasági felsőfokú képesítés, 

•         Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, 

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

•         B kategóriás jogosítvány, 

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

•         magyar állampolgárság 

•         büntetlen előélet 

•         cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

• képesítést igazoló okiratok másolata 

• szakmai önéletrajz 

• nyilatkozat, hogy a pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájárul és az eljárásban részt-

vevők beletekinthetnek. 

• helyzetelemzésre épülő, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 

• nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében 

tárgyalja-e a pályázatot 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 4. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•      Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testület cí-

mére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.). Kérjük a boríté-

kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/....-1/2020 , vala-

mint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 

•      Személyesen: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. I. 

emelet Titkárság. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30. 

  

 

 

 


