
1 
 

Püspökladány Város Polgármesterétől 

4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.__         Készítette: Nyékiné Katona Hedvig 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete  
intézményvezetői beosztásának ellátására irányuló 

pályázat ismételt kiírására 
 

 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 93/2017. (VIII. 31.) 
önkormányzati testületi határozatával pályázatot írt ki a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó 
Szervezete (továbbiakban: GESZ) intézményvezetői beosztás ellátására. A kiírásra pályázat 
nem érkezett be, így a pályázatot újra ki kell írni. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése 
értelmében „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 megbízási 

jogkör gyakorlója írja ki.” 

 
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 pályázati felhívásban meg kell jelölni: 
- a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat 
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 
 
A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalán, valamint a helyben szokásos módon kell közzétenni. 
 
Fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban 
foglaltak elfogadására. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 20/A. és 20/B. §-ai alapján pályázatot hirdet a 
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) 
igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására az alábbi feltételekkel: 
 
Intézmény neve:   Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 
 
Munkakör megnevezése:  igazgató 
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Munkaköri beosztás:  magasabb vezető 
 
A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: Az intézmény irányítása. Az önkormányzat által 

fenntartott költségvetési intézmények részére 
pénzügyi és számviteli szolgáltatás. Intézményi 
karbantartási tevékenységek. Gyakorolja az 
intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak, 
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, szervezi, 
irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító okiratában 
meghatározott tevékenységek ellátását, vezetőként 
biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és 
gazdaságos működtetését a fenntartó önkormányzat 
elvárásainak megfelelően. Közreműködik a 
feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri 
döntések előkészítésében és végrehajtásában. 

 
Megbízás kezdő napja:  2018. április 1. 
 
Megbízás időtartama:  5 év határozott idő 
 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az a pályázó kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
Pályázati feltételek:                      

 szakirányú főiskolai, vagy egyetemi végzettség 
(pénzügyi, számviteli), 

 államháztartási mérlegképes szakképesítés, továbbá 
szerepeljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és 
rendelkezzen a tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel,  

 az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban szerzett - legalább 3-5 év vezetői 
tapasztalat 
 

Besorolás és illetmény:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  
     XXXIII. törvény szerint 
 
Vezetői pótlék mértéke:   77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerint  
     (pótlékalap 300 %-a) 
 
A pályázatnál előnyt jelent az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 
szerzett szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.  
 
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni: 
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 a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata, 
 részletes szakmai önéletrajz, 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó 

- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll 
fenn, 

- 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget 
vállalja, 

- nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó 
gondnokság alatt, 

- pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan 
kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik 
meg, 

- a pályázat elbírálásának nyilvános tárgyalásához hozzájárul-e. 
 
A pályázat benyújtásának 
határideje:    2018. március 8. 
 
A pályázat elbírálásának 
időpontja:    a 2018. március 29-i képviselő-testületi ülés 

 
 
A pályázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai úton, két példányban 
Püspökladány Város Polgármesterének címezve (Dombi Imréné polgármester 4150 
Püspökladány, Bocskai u. 2.) kell benyújtani.  
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, 
valamint a munkakör megnevezését: „GESZ igazgató pályázat”. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
 
Püspökladány, 2018. január 19. 
 
 
 
 
        D o m b i  Imréné 
            polgármester 


