
Győr Megyei Jogú Város Polgármestere 

 

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

pályázatot hirdet a 

 

Gazdasági Működtető Központ Győr  

gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére. 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

Betöltendő munkakör: 

gazdasági vezető 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. október 16. napjától 2025. október 15. napjáig szól.  

 

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Szigethy Attila út 109. 

 

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-

ában és egyéb jogszabályokban a gazdasági vezető számára meghatározott feladatok ellátása. 

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

előírásának megfelelően vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető.  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 

feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) 

Korm. rendelet előírásai az irányadóak.  

 

Pályázati feltételek: 

• felsőoktatásban szerzett végzettség, emellett  

o okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az 

engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy 

o gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az 

Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett 

legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés 

vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség 

o büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása a 2007. évi 

CLII. tv. 6. § (2) bekezdése szerint.  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél 

• az iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata (az eredeti a 

meghallgatáson bemutatandó), a legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolása,  

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya,  



• a pályázó nyilatkozata arról, hogy: 

o a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos 

kezeléséhez hozzájárul,  

o a Kjt. 41. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll 

fenn, 

o nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

o a benyújtott dokumentumok vagy azok másolatai hitelesek. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően 2020. október 16-tól betölthető.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói 

Osztály vezetője nyújt a 96/500-123 telefonszámon hétfő-csütörtök 8-15 óra között, pénteken 8-12 óra 

között. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címére történő 

megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 88423/2020., valamint a beosztás megnevezését: 

gazdasági vezető. 

• Személyesen: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményfenntartói Osztály 

Bodorné Mózes Ágota osztályvezető, Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Honvéd Liget 

1. 5. emelet 504. iroda.  

 

A pályázatot két példányban kell benyújtani az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozattal 

együtt a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan. A pályázati eljárásra vonatkozó Adatvédelmi 

tájékoztatót jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. 

Hiánypótlásnak helye nincs. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályázat 

kiírója érvénytelennek nyilváníthatja azok érdemi elbírálása nélkül.  

A pályázat benyújtásával kapcsolatos minden költséget a pályázó maga viseli, megtérítés nincs. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott pályázatok közül a kiválasztott pályázókat Szakmai Bizottság hallgatja meg, ezt követően 

az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés soron következő 

rendes ülése dönt. A pályázat kiírója a pályázókat a Közgyűlés döntéséről írásban értesíti és a 

nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszajuttatja, illetve amennyiben a pályázó a 

pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül pályázati dokumentumait nem veszi 

át, úgy a Kjt. vhr. rendelkezése szerint azok megsemmisítésre kerülnek. 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 29. 

 

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új 

pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa 

és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az eredménytelenségről szóló döntéstől számított 

30 napon belül új pályázatot írjon ki.  
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.kozigallas.gov.hu – 2020. július 24. 

• www.gyor.hu – 2020. július 24. 

• www.gek.hu – 2020. július 24. 

Dr. Dézsi Csaba András 

                         polgármester 

http://www.kozigallas.gov.hu/
http://www.gyor.hu/
http://www.gek.hu/

