Kapuvár Város Polgármestere
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Király-Tó Óvoda és Bölcsőde

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, 2025. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Arany János utca 10/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja a költségvetési szervnél a jogszabályokban meghatározott gazdasági vezetői feladatokat. Az intézmény pénzügyi-számviteli,
gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok
készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások. Az intézményi
gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése. Gazdasági
vezetői feladatok ellátása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. és 11. §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,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés
szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés
gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább tíz éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint
mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.,
a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés
a pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

/

•

magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
költségvetési szervnél szerzett hosszabb szakmai tapasztalat (pénzügyi, gazdálkodási területen)
•
ASP gazdálkodási szakrendszer magas szintű ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

szakmai önéletrajz
végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
3 hónapnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelést
igazoló erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja
a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány egyszerű másolata
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Róbert nyújt, a 96-593-003 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Kapuvár Város Polgármestere címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Fő tér 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TITK/173-1/2020. , valamint a
munkakör megnevezését: gazdasági vezető.
•
Személyesen: Hámori György, Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Fő tér 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. 20/A § (6) bekezdése alapján jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén
a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott
legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.kapuvar.hu - 2020. október 30.
Kapuvár Városi Önkormányzat székhelyén szokásos módon - 2020. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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