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„Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A § 20/B.§ alapján 

pályázatot hirdet az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet 
igazgatói munkakörének ellátására. 

 
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
Munkavégzés helye: Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet  

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 3. 
 
A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése:  igazgató  
A magasabb vezetői megbízás időtartama:    5 év 
A közalkalmazotti munkakör megjelölése:    működtetési koordinátor 
Az igazgatói beosztáshoz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege:      teljes munkaidő 
 
Az intézményvezető feladata: 
A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső 
szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára 
jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. 
 
Pályázati feltételek: 

- felsőfokú végzettség – a többféle szakirányú végzettség az elbírálás során előnyt jelent,  
- büntetlen előélet; 
- cselekvőképesség; 
- magyar állampolgár; 
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség; 
- az intézményvezetői feladatok ellátására megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
jogviszonyba kinevezhető; 

 
Előnyt jelent: 

- önkormányzati - intézményi működtetés területén szerzett tapasztalat; 
- vezetői gyakorlat; 
- felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret. 
 

Illetmény, juttatások: Illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és e törvény végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 
- 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány, 
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata; 
- vezetésre vonatkozó szakmai program, elképzelés; 



- nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és 
kezeléséhez hozzájárul; 

- nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn; 
- nyilatkozat a 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség vállalásáról; 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-
testületi ülés (várhatóan 2023. február).  
 
A munkakör betölthető: 2023. március 8. 
 
A pályázat benyújtása postai úton Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének címezve 
Mosonmagyaróvár Város Polgármesteri Hivatal címére: 9200.Mosonmagyaróvár, Fő u.11. 
A borítékra kérjük ráírni Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet Igazgatói Pályázat 
 
A pályázati eljárás lefolytatása, a pályázat elbírálásának módja, rendje a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ és 20/B.§, valamint a hivatkozott  törvény 
a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelően történik. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:  

NKI honlapján: előreláthatóan 2022. november 25. 
Mosonmagyaróvár Város honlapján (www.mosonmagyarovar.hu) 
 

A pályázat benyújtási határideje 2023. január 9. 16.00 óra. 
A pályázattal kapcsolatban további információ: Fehérné dr. Bodó Mariann Mosonmagyaróvár 
Címzetes Főjegyzőjétől 06/96 577-802 telefonszámon kérhető. 
 


