
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ (1) bekezdése alapján   

pályázatot hirdet 

az alábbi intézményvezetői (magasabb vezetői) állás betöltésére: 

 

KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

3 hónap próbaidő 

 

Foglalkoztatás jellege:  

 

teljes munkaidő  

 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. február 1-től 2027. január 31-ig terjedő időre szól. 

 

A munkavégzés helye: 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.  

 

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

 

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, koordinálása. 

Az intézmény alapdokumentumainak, szabályzatainak felülvizsgálata. Az intézmény szakszerű és 

törvényes működésének, szabályszerű gazdálkodásának biztosítása.  

Illetmény és juttatások: 



 

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Pályázati feltételek: 

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) 
Korm. rendelet 12. §. (1) bekezdése szerint: 

- A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel 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. 

2. a munkáltatóval (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával) 
közalkalmazotti jogviszonyban állás, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés 

3. sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség, 
4. cselekvőképesség, büntetlen előélet.  

 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent: 

   

        legalább 5 éves intézményvezetői vagy gazdasági vezetői gyakorlat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

-  az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

-  a vezetői gyakorlat meglétét igazoló okirat, 

-  90 napnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági 

   erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró 

   foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

-  a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel együtt,  



- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részvevők a 

pályázat tartalmát megismerhetik, 

- ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, 

az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

 

2022. január 19.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Polgármesteri Hivatal jegyzői kabinet emberi 

erőforrás menedzsmentje nyújt a 42/ 524-567-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével 

(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám), kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot JKAB/336-1/2021. 

- személyesen, a Polgármesteri Hivatal jegyzői kabinet emberi erőforrás menedzsmentjéhez (4400 

Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, „B” épület I. emelet 130-as szoba)  

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2022. január 31. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 20. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hivatalos Honlapja: 2021.december 20. 

 


