
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

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

pályázatot hirdet 
 

Kincstári Szervezet Intézményvezető  (magasabb vezető)  
beosztás ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 01. napjától 2025. december 31 -ig szól.  

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Bécsi út 79.-81. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban 
foglaltaknak megfelelő ellátására, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek 
teljesítéséért.  

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"  
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 
 
Ávr. 12. § (1) A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel – állami felsőoktatási intézmény 
gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen 
szerzett szakképzettséggel – és emellett 

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az 
engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy 

b)  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 
gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett 
gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie. 

-  magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy,  

-  magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg kinevezhető,  

-   büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
-  Szt. 151.§ (3) bek. szerinti regisztráció, és tevékenység ellátására jogosító engedély megléte, 
- költségvetési szervnél szerzett 3 éves vezetői gyakorlat. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
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-  részletes szakmai önéletrajz,  
- végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok,  
- érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,  
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,  
- szakmai program, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát nyílt vagy zárt ülésen keretében kéri tárgyalni, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségének 

eleget tesz.  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2021. január 01. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.október 28., 12.00 óra 

A pályázatok benyújtásának módja:  
- Postai úton, vagy személyesen a pályázat Dorog Város Önkormányzat Polgármestere címére történő 

megküldésével (2510 Dorog, Bécsi út 79.-81.)  
Kérem a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Kincstári Szervezet Intézményvezető”  

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bek.-e alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság 
hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt. A 
pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.  november 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
-  www.dorog.hu,  2020. szeptember 28.  
- www.kozigallas.gov.hu 
 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az 
intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 77/1993 (V.12.) 
Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsőfokú szakképesítést igénylő munkakörbe történik. Az intézménynél 
újonnan létesült jogviszony esetében négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati anyagot kérjük  
2 példányban benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A kiíró a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dorog.hu honlapon szerezhet.  
 

 

http://www.dorog.hu/
http://www.kozigallas.gov.hu/

