
Zamárdi Város Önkormányzata  

                         
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Zamárdi Önkormányzat Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 

(GAMESZ)  

 

GAMESZ vezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.  

A munkavégzés helye: 

Somogy vármegye, 8621 Zamárdi, Endrédi út 050/3 hrsz.  

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

Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az 

alapító rendelkezései szerint, valamint az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok (pl. 

városgazdálkodás, zöldterület-kezelés, gyermekétkeztetés, közutak üzemeltetése, nem 

veszélyes hulladék begyűjtése, épület üzemeltetés) vezetői irányítása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Egyetem, műszaki vagy agrár,  

 Település üzemeltetés területén szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év 

szakmai tapasztalat,  

 B kategóriás jogosítvány,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 



 Büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá magyar 

állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy jelentkezhet.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Hasonló területen szerzett vezetői gyakorlat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 

pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó hozzájárulása arról, hogy pályázatát a 

pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.  

 A pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásra vonatkozó előterjesztést a képviselő-

testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, a pályázó nyilatkozata, hogy a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a munkáltatója felhívására eleget tesz.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2023. április 3. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 17.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matyikó Zsuzsanna alpolgármester 

nyújt, a +36302372937-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak a Zamárdi Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 205/2023, valamint a munkakör 

megnevezését: GAMESZ vezető.  

 Elektronikus úton Matyikó Zsuzsanna alpolgármester részére a titkarsag@zamardi.hu 

E-mail címen keresztül  

 Személyesen: Matyikó Zsuzsanna alpolgármester, Somogy vármegye, 8621 Zamárdi, 

Szabadság tér 4. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója 

által létrehozott bizottság hallgatja meg. A bizottság véleményét mérlegelve, a kinevezésről és 

a vezetői megbízásról a képviselő-testület, illetve egyéb jogszabályi felhatalmazás hatálya 

alatt a polgármester dönt. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól. Újonnan 

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján a próbaidő 6 hónap.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 28.  

 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 Zamárdi város honlapja - 2023. február 21. 

 Szuperinfo Siófok - hirdetési újság - 2023. február 24. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa.  
 


