Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Mándoki Térségi Szociális Központ
Gazdasági 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, 2021.05.01 napjától 2026.04.30. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok, Kossuth utca 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gazdasági vezetői feladatok ellátása a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 9. §-ban
foglaltaknak megfelelően: tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, könyvvezetéssel,
adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátása és irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Főiskola, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói
vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés
szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői
szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi
ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

•
•

•
•
•

(továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, továbbá rendelkezik a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2)
bekezdés szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló
alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti
szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és
rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Büntetlen előélet,
Cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolása,
Nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról,
Nyilatkozat arról, hogy az álláshely elnyerése esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének,
Nyilatkozat arról, hogy a munkakör ellátásával kapcsolatosan nem áll foglalkoztatástól
való eltiltás hatálya alatt,
Szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, (az Államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3.) Korm. rendelet 12.§ (1) bek. b.) alapján),
Regisztráció igazolása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Helmeczi László Társulási Tanács
Elnöke nyújt, a 0645-525-508 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás címére
történő megküldésével (4625 Záhony, Ady Endre út 35. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAH/3520-1/2021.,
valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető.
Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Ady Endre út 35.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A döntéshozó fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

