
Pályázat 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető munkakörének 
betöltésére. 

A munkáltató az ügyvezető munkakör ellátására 2020. február 1. napjától három év 
határozott időtartamra szóló munkaszerződést köt. 

Pályázati feltételek: 
  Egyetemi vagy főiskolai végzettség 
  Büntetlen előélet 
  Cselekvőképesség 
  Magyar állampolgárság 
  Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása 

 

Előnyt jelent: 
  Kommunikációs vagy média szakon szerzett felsőfokú végzettség 
  Pénzügyi, közgazdasági felsőfokú végzettség 
  Irodavezetői, menedzseri felsőfokú végzettség 
  Cégvezetői, irodavezetői gyakorlat 
  Médiatartalom-szolgáltatónál szerzett tapasztalat 
  Biatorbágyi kötődés, helyismeret 
  Angol, német idegen nyelv ismerete 
  Gépjárművezetői engedély 
  Számítástechnikai ismeretek. 

 

Illetmény és juttatások: 
Személyi alapbér: képviselőtestületi, polgármesteri jóváhagyással  

Juttatások: a Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. 
foglalkoztatáspolitikájának megfelelően 

A pályázathoz csatolandó iratok igazolások: 
  részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete 

szerint megadott tartalommal, 
  iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai és nyilatkozat az 

okiratok valódiságáról 
  A Társaság vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 
  érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy 

)a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte  
 

A pályázathoz csatolandó nyilatkozatok: 
  nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 

évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségek 
vállalásáról 



  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

  a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban 
résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10. péntek 12.00 óra 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Biatorbágy Város Önkormányzat 
polgármestere részére (2051.Biatorbágy Baross Gábor u. 2/a). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a „Média Kft. ügyvezetői pályázat" szöveget. 

A pályázat elbírálásának ideje: módja, rendje:  
A pályázók – előzetesen egyeztetett időpontban – személyes elbeszélgetésre is 
számíthatnak. 
A pályázat elbírálására zárt napirendként a pályázati határidő lejártát követő első 
képviselő-testületi ülésen, legkésőbb 2020. január 30-án kerül sor. 
A pályázatot a polgármesteri kabinet előterjesztése alapján a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság véleményezi, szintén zárt ülésen a legkésőbb 2020. január 
30-án sorra kerülő testületi ülést megelőző ülésnapján. 

Az állás 2020. február 1-jétől betöltendő. 

 


