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JAVASLAT 

 FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ 

ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE 

IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2014. (III. 19.) Kth. számú 

határozatával hozzájárult Tóth Zoltánné, a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 

(a továbbiakban: GAMESZ) igazgatója áthelyezéséhez 2014. június 1-jétől Kistokaj Község 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához. A megüresedő álláshely a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázati 

eljárást követően tölthető be. „Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton 

részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése 

hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki.” 

 

A Kjt. 20/B. §-a alapján:  

„(1) 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. 

 (2) 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.” 

 

  X 



  

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdés c) pontja alapján a pályázat benyújtásának a határideje a 

munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a pályázati felhívásnak a személyügyi központ 

honlapján való elsődleges közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. 

Álláshirdetés esetén e határidőket a fenntartó önkormányzat székhelyén történő közzétételtől 

kell számítani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, továbbá a Kjt. pályázati felhívásra 

vonatkozó 20/A. §-ának figyelembevételével elkészített pályázati kiírást a mellékletben 

meghatározott tartalommal elfogadni szíveskedjen annak érdekében, hogy az igazgatói 

munkakör 2014. június 1-jétől betölthető legyen.  

 

Felsőzsolca, 2014. április 16. 

 

      DR. TÓTH LAJOS 

       polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Felsőzsolca Város Képviselő-testület Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezet igazgatói munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírása 

  

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Felsőzsolca Város 

Képviselő-testület Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatói 

munkakörének betöltésére az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő:  2014. április 28. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felsőzsolca város jegyzőjét a pályázati felhívás 

személyügyi központ internetes oldalán, a ZSOLCA TV Képújságában, a Felsőzsolcai 

Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és Felsőzsolca város honlapján történő 

közzétételével. 

 

Felelős:  dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: 2014. április 24. 

 

3. A Képviselő-testület az igazgatói pályázat véleményezésére létrehozandó szakmai-

szakértői bizottság tagjainak felkérésével megbízza a polgármestert.  

 

Felelős:  Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő:  a pályázatok benyújtási határidejének leteltét követően azonnal  

 

4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szakmai-szakértői bizottság 

véleménye alapján a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat döntésre terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős:  Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő:  a bizottsági vélemény kialakítása után azonnal 



  

1. számú melléklet 

   

Felsőzsolca Város Képviselő-testület 

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

pályázatot hirdet 

 

Felsőzsolca Város Képviselő-testület Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet  

igazgató (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.  

 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 23.  

 

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

Vezeti a Felsőzsolca Város Képviselő-testület Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezetet (a továbbiakban: GAMESZ), felelős annak működéséért. Képviseli az intézményt 

külső szervek előtt is. Gyakorolja a munkáltatói jogkört a GAMESZ-szal foglalkoztatási 

jogviszonyban állók tekintetében. Elkészíti a GAMESZ munka- és ügyrendjét, valamint a 

GAMESZ dolgozóinak munkaköri leírását. Felel az alapító okiratban meghatározott 

tevékenység pénzügyi, számviteli és műszaki feladatainak hiánytalan elvégzéséért, 

megvalósulásáért. A GAMESZ tevékenységéhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

bocsátásáról, optimális felhasználásuk megszervezéséről gondoskodik. Gyakorolja a 

kiadmányozási és utalványozási jogkört. Ellenőrzi az SZMSZ-ben meghatározott 

előirányzatok felhasználását. Az SZMSZ-ben előírtak végrehajtásáról gondoskodik. Az 

SZMSZ-ben található szabályzatok érvényességéről folyamatosan gondoskodik, biztosítja a 

szabályzatoknak való megfelelés érvényesülését (betartását/betartatását). Elkészíti és évente 

felülvizsgálja a GAMESZ SZMSZ-ét, alapító okiratát és amennyiben azok módosítása 

indokolt, úgy azt a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyás végett. Ellátja az intézmény 

működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a GAMESZ 

igazgató részére előírt feladatokat. Betartja az intézményvezetőkkel kötött munkamegosztási 

megállapodásokban foglaltakat. Részt vesz és beszámol a GAMESZ munkájáról a 

polgármester által tartott intézményvezetői értekezleteken, a részére ott meghatározott 

feladatokat végrehajtja. Részt vesz állandó meghívottként a Képviselő-testület ülésein és 

külön meghívás esetén a Képviselő-testület bizottságainak ülésein. A polgármester felé jelzi, 

ha munkájában akadályoztatva van, illetve ha munkaidőben a munkavégzés helyét elhagyja.  

 

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

   

 



  

Pályázati feltételek: 

▪         Felsőfokú képesítés, műszaki szakképesítés,  

▪         Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

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

▪         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

▪    szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolata, intézmény vezetésére, 

fejlesztésére vonatkozó program, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy: a Kjt. 41. § 

(1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor 

nem áll fenn, vagyonnyilatkozat tételét vállalja, hozzájárul-e személyes adatainak 

a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez, kéri-e pályázatának zárt ülésen való 

tárgyalását  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 28.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szikszai Judit nyújt, a 46/584-038-

as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

▪      Postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolca Város Képviselő-testülete címére történő 

megküldésével (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4193/2014., 

valamint a munkakör megnevezését: GAMESZ igazgató. 

▪     Személyesen: Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Borsod-

Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. 1. emelet.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság előtt történő személyes 

meghallgatást követően a pályázat eredményéről Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete dönt a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő első 

ülésén.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 18.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

▪         www.felsozsolca.hu - 2014. április 24. 

▪         ZSOLCA TV Képújság - 2014. április 24. 

▪         Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2014. április 24. 

 


