
1. sz. melléklet 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény. 9. § (4) 

bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 

viszonyáról szóló többször módosított 1996. évi LXIII. törvény 269. § (3) bekezdésében 

biztosított hatáskörében eljárva- Szentendre Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

parancsnoki beosztásának betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint. 

 

A pályázatot kiíró szerv:   Szentendre Város Önkormányzata 

     Címe: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

A szolgálati hely neve és címe: 2000 Szentendre, Ipar u. 5. 
 

A beosztással járó feladatok rövid leírása: 
A parancsnok felelős az illetékességi és működési területen tűzoltási, műszaki mentési, 

katasztrófa-elhárítási, tűzmegelőzési, tűzvizsgálati és munkavédelmi, minősített 

időszaki, gazdálkodási és személyügyi feladatok ellátásának felügyeletéért, 

szervezéséért. 

Működési, illetékességi területén kapcsolattartás a társszervekkel, önkormányzatokkal, 

gazdálkodó szervezetekkel, lakossággal.  
 

A beosztás betöltéséhez szükséges feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- hivatásos tűzoltótiszti állományviszony fennállása, 

- iskolai végzettség, képzettség: a belügyminiszter által irányítása alá tartozó szervek és az 

önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos hivatásos 

beosztások  meghatározásáról szóló 11/1997. (II.18.) BM rendelet 21. számú mellékletében 

meghatározott iskolai végzettség és szakmai iskolai végzettség, illetve rendészeti szakvizsga, 

rendészeti vezetőképző tanfolyami végzettségének megléte, vagy azok előírt határidőre 

történő elvégzésének vállalása; 

- tűzvédelmi igazgatási, tűzmegelőzési, valamint tűzoltósági területen szerzett 5 éves szakmai 

gyakorlat; 

- parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségügyi ( fizikai, pszichikai) alkalmasság  

- legalább "B" kategóriás vezetői engedély 

- büntetlen előélet, 
 

Pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajzot 

- iskolai végzettséget és szakmai képesítéseket tanúsító okiratok hiteles másolatát, 

- parancsnoki beosztással járó szakmai programot, koncepciót; 

- gazdálkodási programot, mely elősegíti a városi tűzoltóság gazdasági helyzetének javítását; 

 - működése tekintetében kistérségi elképzeléseket; 

- igazolást a hivatásos tűzoltói állományban eltöltött időről; 

- nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról; 

- a rendészeti szakvizsgát igazoló okiratot, annak hiányában -a kinevezést követő - két éven 

belül történő elvégzéséről, illetve a rendészeti vezetőképző tanfolyam előírt határidőre történő 

elvégzéséről szóló nyilatkozatot; 

- az egészségi, (pszichikai, fizikai) alkalmasságot igazoló okirat másolatát; 

- nyilatkozatot, hogy a döntést előkészítő bizottság minden tagja megismerhesse a pályázatot, 

- nyilatkozatot arról, hogy beleegyezik a szakmai programjának szabadon történő 

felhasználásáról 



 

Előnyt jelent: 

- informatika területén szerzett jártasság 

- egy idegen nyelv ismerete 

- szentendrei lakóhely  

- készenléti egységgel rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságon a parancsnok által 

  felügyelt munkaterületek beosztásaiban szerzett szakmai, esetleg vezetői  tapasztalat; 

- egyéb műszaki területen szerzett szakképesítés 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 

LXIII. törvény és végrehajtásáról kiadott kormány és BM: Illetve ÖTM rendeletekben 

foglaltak szerint kerül megállapításra. 

A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll rendelkezésünkre. 

 

A munkakör 2007. május 2. napjától tölthető be és határozatlan időre szól. 

 

Pályázat beadási határideje: 2007. március 16. péntek déli 12 óra. 

 

Pályázat elbírálásának határideje: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

áprilisi ülése.  

 

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani Szentendre Város 

Polgármesteréhez címzett (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.) lezárt borítékban. A borítékon 

a "Pályázat tűzoltó-parancsnoki beosztás" megjelölést kérjük feltüntetni. 

 

A pályázat elbírálásának eredményéről - pályázati anyaguk egyidejű visszaküldésével -a 

pályázók írásban értesítést kapnak. 

 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást Bíró Nóra személyügyi referens ad a 06/26-

503-343 számú telefonon. 

 

 

 

 


