
 

 

                                                Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

                                                                           132/2020. (IX.17.) határozata melléklete 

 

                                                     PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § -a alapján pályázatot hirdet az INTÉZMÉNY-ÉS PIACFENNTARTÓ 

SZERVEZET intézményvezető /magasabb vezető/ beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglakoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig 

szól. 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Budai u. 2/a. 

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

- az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű 

működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását, 

- felelős: 

- az észszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért, 

- az intézmény kezelésében levő vagyon rendeltetésszerű használatáért, 

     -     gyakorolja  munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak felett, 

     -     képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt. 

 

Illetmény és juttatások: 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 

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

rendeletben foglaltak az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglaltak megléte,  

- a Kjt. 23.§ (1) bekezdés alapján felsőfokú iskolai végzettség, 

- gazdaságtudományok képzés területen alapképzésben, mesterképzésben vagy 

osztatlan képzésben szerzett szakképzettség, vagy az előbbiekkel egyenértékű 

főiskolai vagy egyetemi szintű szakképzettség, 

- a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

- az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: szervező (piac-,vásár-és 



 

 

gazdálkodás szervező) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- gazdálkodási vagy piacszervezési területen szerzett szakmai gyakorlat, 

- vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 

- a pályázó szakmai életrajza, az eddigi szakmai vagy tudományos tevékenység 

bemutatásával, 

- iskolai és szakmai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány, diploma  

másolata, 

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, 

hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 

- az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyról, munkaviszonyról 

kiadott munkáltatói igazolás, 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó kéri-e zárt ülés tartását, 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- nyilatkozat arról, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz, 

- az intézmény irányítására, gazdaságos és hatékony működésére, menedzselésére 

vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

     A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.  

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

 

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

 

2020. október 26. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Svircevic-Bodnár Ágota, a Jogi 

Osztály vezetője nyújt, a 76/513-591-es telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 

Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő 

megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Jogi Osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: ……/2020, valamint a beosztás megnevezését: Intézmény- és Piacfenntartó 

Szervezet intézményvezetői megbízása.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 

2020. november 26. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 

www.kecskemet.hu, 2020. szeptember 25. 

http://www.kecskemet.hu/

