
 
 

K I V O N A T 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

275/2020. (XII. 9.) sz. határozata 
 

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetői 
(magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása  

 
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 
szabályozásról szóló 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a 
frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a Fidesz-KDNP frakció támogató 
véleményének figyelembevételével, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet gazdasági vezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére pályázatot 
hirdet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 
Komló Város Önkormányzat utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a pályázati felhívás 
közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2020. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
2.) Komló Város Önkormányzat szakmai munkacsoportot (bizottságot) hoz létre és 

megbízza Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetői 
(magasabb vezetői) beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésével. 
 A munkacsoport tagjai:  

- Polics József polgármester 
- Kispál László alpolgármester 
- Jégl Zoltán a Humán Bizottság elnöke 
- Kiss Béláné a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője. 

 
Határid ő: a pályázati határidő lejártát követő 21. nap 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
 
Komló, 2020. december 9. 
 

 Polics József 
 polgármester 
 
 



 
 

1. sz. melléklet 
 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í VÁ 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 a fenntartói jogkörébe tartozó KOMLÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET (7300 KOMLÓ , 
VÁROSHÁZ TÉR 3.) gazdasági vezetői (magasabb vezető) 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: gazdasági vezető (magasabb vezető) 
 A vezetői megbízás időtartama: a kinevezéstől számított 5 év 

A megbízás 2021. március 1. napjától 2026. február 28. napjáig szól. 
 
Képesítés és egyéb feltételek: 

− A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett  
− okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői 

szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű 
szakképesítéssel, vagy 

− gazdasági vezető, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyző, vagy a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 
5 éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői 
szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel 
kell rendelkeznie.  

− A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti 
nyilvántartásban, valamint rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel (igazolvánnyal). 

− Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 

− Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 
− Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság. 

 
A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A gazdasági vezető feladata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. 
Feladatait az intézményvezető irányítása mellett látja el. 
 
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 meghatározott rendelkezései az irányadók. 
 



 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
− a pályázó fényképpel ellátott részletes személyes és szakmai önéletrajzát, 
− 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 pályázat elbírálásánál előnyt jelent:   

− az intézmény tevékenységi köréhez kapcsolódó, hasonló területen szerzett legalább 3 
éves igazolt szakmai gyakorlat 

 
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 Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3.) címére. 
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet gazdasági  vezetői (magasabb vezető) 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. 

 
 
Komló, 2020. december 3.        
        Polics József  
        polgármester 
 
 
 
 

 


