
Bonyhád Város Önkormányzata 

                         

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

pályázatot hirdet 

Bonyhád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó 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, 5 évig szól.  

A munkavégzés helye: 

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.  

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

Bonyhád város intézményei gazdálkodási feladatainak ellátása, szervezése, irányítása, vezetői 

feladatok ellátása, munkajogi döntések meghozatala.  

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú szakirányú végzettség, 

• Költségvetési szervnél pénzügyi-számviteli területen szerzett legalább 5 éves 

szakmai tapasztalat,  

• Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,  

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

• B kategóriás jogosítvány,  

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• Magyar állampolgárság, 

• Büntetlen előélet,  

• Cselekvőképesség.  

Előnyt jelent: 

• Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) 

bekezdésében előírt végzettség és szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképes szakmai önéletrajz.  

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.  



• Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.  

• Az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai program.  

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy 

korlátozó gondnokság alatt.  

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. §- 43/D. §-aiban 

foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn.  

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség teljesítését.  

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul (vagy nem) ahhoz, hogy a 

Képviselő-testület nyílt ülésén tárgyalja pályázatát.  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.    

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filczinger Ágnes jegyző nyújt, a 

74/500-202 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Bonyhád Város Önkormányzata címére 

történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 15/214-1/2022., valamint a beosztás megnevezését: 

intézményvezető (pénzügyi és számviteli ügyintéző).  

• Személyesen: Filczinger Ágnes, Tolna megye, 7150 Bonyhád, 

Széchenyi tér 12.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő 

munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A 

kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 

pályázati határidő lejártát követően dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a 

vezetői megbízásról.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 1. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Bonyhád város honlapja, 2022. május 27. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Bonyhád Város Önkormányzata fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.  


