
HIRDETMÉNY 

Somorja Város főellenőri tisztségének betöltésére irányuló pályázat kiírásáról 

 

A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény 18a.§ (2) 

bekezdésével összhangban Somorja Város Képviselő-testülete 2020. június 25-i ülésén 

elfogadott 15/2020/XIV. sz. határozatával 2020. szeptember 17-i időpontra választást írt ki 

Somorja Város főellenőri tisztségének betöltésére.  

A főellenőr foglalkoztatási jogviszonya: teljes munkaidő. Somorja Város főellenőre esetében 

a megbízatás 2020. október 1-jén kezdődik, ez a nap egyben a munkába lépés napja is. 

 

Képesítési követelmények: 

a) felsőfokú végzettség - mesterfokozat, közgazdasági vagy jogi szakirány, 

b) legalább 5 év közigazgatásban szerzett gyakorlat, 

c) jó szervezőkészség, 

d) büntetlen előélet, 

e) a magyar nyelv ismerete előny, de nem feltétel, 

f)  számítógépes ismeretek: - haladó szint 

g) elvárt készségek és tulajdonságok: professzionális hozzáállás, rugalmasság, 

kommunikációs készség, önállóság. 

 

 

A főellenőri tisztségre történő írásos jelentkezés kellékei 

a) személyes adatok - utónév és családi név, születési idő, lakóhely, elérhetőség, 

b) a jelentkező hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez a személyes adatok 

védelméről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 18/2018. sz. törvény 

értelmében, 

c) legmagasabb végzettség, valamint az azt igazoló dokumentum hiteles fénymásolata, 

d) strukturált szakmai önéletrajz, 

e) becsületbeli nyilatkozat a szakmai gyakorlatról. 

 

 
A jelölt által benyújtott személyes adatokat csak a főellenőr-választás céljára kezeljük, és azok kezelésére a 

munkaszerződést megelőző jogügyletekhez van szükség. A feltüntetett személyes adatokat a pályázati feltételek 

teljesítésének elbírálásához a képviselők és a bizottsági tagok, valamint a döntés előkészítésében részt vevő 

alkalmazottak kapják meg. A személyes adatokat harmadik országba nem továbbítjuk. A főellenőr-választással 

kapcsolatban megszerzett adatokat a választás ideje alatt, valamint a választás lezárultát követő 3 hónapig őrizzük 

meg; ezt követően e személyes adatokat megsemmisítjük vagy (munkaszerződés megkötése esetén) munkajogi 

célra használjuk fel. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információk a www.samorin.sk oldalon 

találhatók. A személyes adatok védelméért felelős személy elérhetősége: zodpovednaosoba@somi.sk 

 

Nem sorolható be a főellenőr-választásra jelentkezők közé az a jelölt, akinek jelentkezése nem 

felel meg az előírt követelményeknek. 

 

 

 

http://www.samorin.sk/


A főellenőri tisztségre történő írásos jelentkezés benyújtásának feltételei: 

 

A Somorja Város főellenőri tisztségére jelentkező jelöltek írásos jelentkezésüket 

„Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ” feliratú lezárt borítékban 2020. augusztus 

28-ig, legkésőbb 12:00 óráig kézbesíthetik a Somorjai Városi Hivatal címére (Mestský úrad, 

Hlavná 37, 931 01 Šamorín). 

 

Nem jegyezhető be a főellenőr-választásra jelentkezők közé az a jelölt, akinek jelentkezése a 

feltüntetett határidő lejártát követően érkezik be a Somorjai Városi Hivatalhoz. 

A főellenőr-választásra titkos szavazás formájában Somorja Város Képviselő-testületének 

2020. szeptember 17-i ülésén kerül sor. A főellenőri tisztségre jelentkező jelöltek a főellenőr-

választás napján, a főellenőr személyéről való titkos szavazást megelőzően 5 perc időtartamban 

felszólalhatnak Somorja Város Képviselő-testülete előtt. 

 

 

 

Somorja, 2020. július 10. 

                                                                                                      

 

Orosz Csaba 

                        polgármester 

 

 

 

A kifüggesztés kezdőnapja: ............................... 

A kifüggesztés befejező napja: ............................... 

 


