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Nyírbátori Polgármesteri Hivatal

                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján
pályázatot hirdet

Nyírbátori Polgármesteri Hivatal

gazdasági vezető/költségvetési-csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Ellátandó feladatok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 11. §-ában meghatározott gazdasági vezetői ill., költségvetési csoportvezetői
feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzat társulása, valamint az
önkormányzati intézmények működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és
számviteli rendszer működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok fegyelembe
vételével. Ellátandó feladatok: - a gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben rögzített
feladatok ellátása, ezen belül: - a költségvetési szervek előirányzatai tekintetében a
tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
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ellátása, - az szervezetek működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi
feladatok felelős irányítása, - a szervezetek éves költségvetésének és az előírt év végi
beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók
adatai valódiságának biztosítása, - a bizonylati fegyelem ,a leltározás, a selejtezés, a
tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 13

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, vagy egyetem, a 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 12.§-ában foglalt

képesítési és egyéb előírásoknak történő megfelelés,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés
szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

•         Microsoft Office programok felhasználó szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű ismerete
•         közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga
•         Mérlegképes könyvelői képesítés állam-háztartási szakon

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű pontosság, precizitás,
•         Kiváló szintű együttműködő képesség, elemzőkészség,
•         Önálló munkavégzés, megbízhatóság,
•         Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete
szerint megadott tartalommal.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Kiválasztás
esetén az eredeti okmányok bemutatása

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a pályázati
feltételek között felsoroltakat tartalmazza

•         Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

•         Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásáról
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•         Nyilatkozat, hogy vele szemben a Kttv. 84-86.§-a szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn.

•         Nyilatkozat cselekvőképességről
•         A gazdasági vezetőre vonatkozó egyéb jogszabályi előírások meglétét igazoló

eredeti okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Badics Ildikó nyújt, a +3642 281-
042/103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Önkt/10500-
1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető/költségvetési-
csoportvezető.

•         Személyesen: Badics Ildikó, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor,
Szabadság tér 7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázók személyes
meghallgatására kerülhet sor. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azon
pályázót, akinek a pályázata érvénytelen. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a
pályázati eljárást érvényes pályázatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa. Az
eredménytelen pályázókat e- mailben értesítjük. A kinevezéshez a polgármester
egyetértése is szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu
2022.01.31 - 2022. december 20.

•         Nyírbátor Város Önkormányzatának honlapja - 2022. december 20.
•         Nyírbátori Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2022.

december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
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A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


