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A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság) 
vezetője, Bogyay László magasabb vezetői megbízása 2015. december 31. napján lejár, 
ezért a Képviselő-testületnek a magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot kell 
kiírna.  
 
A pályázati kiírás tartalmát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A §-a határozza meg. A Kjt. 20/A § (3) bekezdése szerint a 
pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

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 vezetői megbízás legfeljebb 5 év határozott időtartamra adható. 
 

A pályázati felhívást a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi 
helyeken szükséges megjelentetni: 

 

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a 
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati 
felhívást az önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon köteles közzétenni. 
 

A személyügyi központon történő megjelenés napjától számítottan a pályázatok benyújtási 
határideje 30 napnál nem lehet rövidebb. A pályázati felhívást a pályázati határidő 
feltüntetésével az önkormányzat internetes honlapján is ismertetni kell. 
 
Indokolt, hogy a korábbi vezetői pályázati kiírásokhoz hasonlóan a benyújtott pályázatokat a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező munkacsoport 
véleményezze.  
 

Tekintve, hogy az intézmény kiemelt önkormányzati feladatot lát el, célszerű, hogy a 
pályázatokat véleményező munkacsoportot a polgármester úr, mint az egyéb munkáltatói 
jogok gyakorlója vezesse, tagja legyen Szarka Elemér úr, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság elnöke, mint az intézmény fő (településgondozási) feladatait irányító önkormányzati 
bizottság elnöke, valamint Jégl Zoltán úr, önkormányzati képviselő. A személyi javaslatokat 
természetesen polgármester úrral és az érintett képviselőkkel egyeztetve teszem meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a magasabb vezetői (intézményvezetői) állás 
betöltésére az 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal írjon ki pályázatot!  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy - a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési, valamint a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével - a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék!  
 
 
 
 
 
 
 



Határozati  javaslat:  
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére 
pályázat kiírása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb 
vezetői (intézményvezetői) beosztásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 

 

Határid ő: 2015. október 9. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2.) A Képviselő-testület szakmai munkacsoportot hoz létre és megbízza azzal a 
feladattal, hogy Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb 
vezetői (igazgatói) beosztásának betöltésére benyújtott pályázatokat véleményezze: 
A munkacsoport tagjai: 

• Polics József polgármester 
• Szarka Elemér, a Gazdasági és településfejlesztési bizottsági elnök 
• Jégl Zoltán önkormányzati képviselő 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkacsoport vezetésére. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
Komló, 2015. szeptember 22. 
 
 
 dr. Vaskó Ernő 
 címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet 
 

 
 

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 VÁROSGONDNOKSÁG (7300 KOMLÓ , KOSSUTH L.  U. 19.) magasabb 
vezetői (intézményvezetői) 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 Városgondnokság     
 7300, Komló Kossuth L. u. 19. 
 Munkakör: magasabb vezető 
 A vezetői megbízás időtartama: 5 év  
 A megbízás 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szól. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 

 
Szakirányú felsőfokú végzettség, legalább 5 éves szakmai tapasztalat a település-üzemeltetés 
területén, valamint legalább 3 év vezetői tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, felhasználói 
szintű számítástechnikai ismeret. 
 
A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 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. törvén rendelkezései az irányadók. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes 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. 

 



    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 a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (7300 Komló, Városház tér 3.) 
címére. 

 
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság magasabb vezetői (intézményvezetői) 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: dr. Gáll Nikoletta intézmény-
felügyeleti ügyintéző 7300 Komló Városház tér 3.  72/584-000/4415 mellék. 

 
 
 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
 


