
Pályázati felhívás Dunaszerdahely Város főellenőri munkakörének betöltésére 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete a 2021. június 29-én hozott döntése értelmében 

meghirdeti a választást a városi főellenőri munkakör betöltésére a következő feltételek mellett: 

 

Szakképesítési feltételek: legalább teljes középiskolai végzettség  

 

További követelmények: 

- a munkába lépés feltételezett időpontja 2021. december 1.  

- munkaviszony teljes munkaidőben: 6 évre szóló munkaviszony 

- büntetlen előélet 

- legalább 5 év tapasztalat 

- vezetői és szervezői képességek 

- bérezés a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 18c§ (1) és (5) 

bekezdései és későbbi módosításaik alapján 

 

 

Az írásos jelentkezés részei: 

a) Személyes adatok: vezetéknév és keresztnév, születési idő, állandó lakhely címe 

b) Az elért legmagasabb iskolai végzettség. 

c) Az eddigi munkatapasztalatok összegzése a munkatevékenységek rövid leírásával. 

d) Tájékoztatás vállalkozásról, vagy más keresőtevékenység végzéséről, továbbá tájékoztatás 

vállalkozói tevékenységet folytató jogi személyekben betöltött vezetői tisztségről, valamint 

e jogi személyek más ellenőrző és felügyelő szerveiben betöltött tagságáról. 

e) Tájékoztatás az alapvető önkormányzati jogi normák ismeretéről. 

f) Nyelvi ismeretek és számítógépes ismeretek. 

g) A személyes adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény és későbbi módosításai 

értelmében a személyes adatok feldolgozásához szükséges beleegyező nyilatkozat 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének ülésén tartandó városi főellenőr - választás 

céljából. A saját kézjeggyel ellátott írásos beleegyezésnek tartalmaznia kell főként azt, 

hogy ki és kinek adja a belegyezést, milyen célból, személyes adatok jegyzékét és hogy 

mennyi időre érvényes a beleegyezés és annak visszavonásának feltételeit. 

 

A benyújtandó okiratok: 

Írásos jelentkezés 

Okirat az iskolai végzettségről 

Strukturált önéletrajz, 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány lekéréséhez szükséges adatok (1. sz. melléklet) 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje az eredeti vagy hitelesített iratokkal: legkésőbb 2021. 

október 15-ig 15:00 óráig a következő címre:  

Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda.  Kérjük 

a borítékra ráírni: „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ “.                                    

 

 

A választások időpontja és helyszíne: 2021. november 16. 14.30 órai kezdettel 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének ülésén, Dunaszerdahelyi Városi Hivatal 

épületében a II. emeleti ülésteremben, Dunaszerdahely, Fő utca 50/16. 



  

Azok a jelentkezők, akik megfelelnek a előírt feltételeknek és benyújtották az összes szükséges 

dokumentumot, meghívást kapnak Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2021.11.16-

i ülésére, ahol sor kerül a szóbeli állásinterjúra minden résztvevő részére 10 perc terjedelemben. 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 


