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Tisztelt Képviselı-testület!

A Képviselı-testület 2012. szeptember 12-i ülésén tárgyalta Lajosmizse Város
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ) gazdasági vezetı
beosztására pályázat kiírása tárgyú napirendi pontot. A pályázati kiírásra vonatkozó jogszabályi
hátteret az elıterjesztés részletesen tartalmazta. A Képviselı-testület 135/2012. (IX.13.) határozatával
döntött a pályázat kiírásáról, 137/2012.(IX.13.) határozatával pedig a pályázati kiírásra beérkezett
pályázatok véleményezésére bizottság létrehozásáról.
A pályázati kiírásban a megbízás kezdı napját 2013. július 1. napjában jelölte meg, és ehhez a
határidıhöz igazította a pályázati kiírásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történı
megjelentetését (2013. április 23.), a pályázat benyújtásának határidejét (2013. május 23. 13.00 óra),
valamint az elbírálás határidejét (a Képviselı-testület 2013. júniusi soros ülése) is.
Tájékoztatom T. Képviselı-testületet, hogy a gazdasági vezetı beosztásra elıírt képesítési
elıírások 2013. január 1. napjától változtak.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 12. §-a az alábbiakról rendelkezik:
(1) A gazdasági vezetınek a felsıoktatásban szerzett végzettséggel és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel vagy az
engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékő szakképesítéssel, vagy
b) mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel és a gazdasági vezetıi, belsı ellenıri, érvényesítıi,
pénzügyi ellenjegyzıi - 2012. január 1. elıtt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
szerinti ellenjegyzıi -, vagy a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1)
és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai
gyakorlattal kell rendelkeznie.
(2) A gazdasági vezetınek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2)
bekezdése szerinti feladatokat a gazdasági vezetı irányítása alá tartozó olyan személy látja el, aki
rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. A 11. § (4a) bekezdése
szerint kijelölt személynek e feltételeknek kell megfelelnie.
(3) Költségvetési szervnél az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, az Szt. 151.
§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplı alkalmazottnak az Szt. 152. § (1) bekezdése szerinti
szakmai továbbképzési kötelezettségét a könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásba vételérıl
szóló kormányrendelet alapján kell teljesítenie azzal, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítése
során 12 kreditpontot államháztartási szakterületre minısített speciális továbbképzésen kell
megszereznie.
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Az IGSZ a 188/2012. (XII. 11.) ÖH-val megállapított és 2013. január 1. napjától hatályos Alapító
Okirata alapján önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. A Fekete István Általános
Iskola, Kollégium és Sportiskola (továbbiakban: FIÁI) vonatkozásában fenti idıponttól ellátja a
mőködtetéshez kapcsolódó feladatokat. Ennek megfelelıen a korábban a FIÁI-nál foglalkoztatott
technikai dolgozók átkerültek az IGSZ létszámállományába, Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletében
az IGSZ engedélyezett létszáma a technikai dolgozók tekintetében 45 fıre emelkedett. Az IGSZ
vezetıje nem csak az Ávr-ben a gazdasági vezetıre meghatározott feladatokat, hanem a költségvetési
szerv vezetıjére jogszabályokban meghatározott feladatokat is ellátja.
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület
elé (a Képviselı-testület 135/2012. (IX.13.) határozatához képest a II. Határozat-tervezetben a
változásokat vastagon szedett, dılt betővel jeleztük):
I. Határozat-tervezet
……./2013.(……) ÖH
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete gazdasági vezetıi beosztására kiírt
pályázat visszavonása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete gazdasági vezetıi beosztására 135/2012. (IX. 13.) határozatával
kiírt pályázati felhívást visszavonja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. április 18.
II. Határozat-tervezet
……./2013.(……) ÖH
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei
Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztásra
pályázat kiírása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezet költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı
beosztásának betöltésére pályázatot ír ki
•
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
•
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
•
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján az alábbi pályázati felhívásban
foglaltak szerint:

Pályázati felhívás
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezet költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztás
betöltésére pályázatot hirdet.
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A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Betöltendı munkakör: pénzügyi ügyintézı
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı
A magasabb vezetı megbízás idıtartama: A megbízás határozott idıre, 5 évre szól.
A megbízás kezdı napja: 2013. július 01.
A megbízás megszőnésének idıpontja: 2018. június 30.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı
Munkahely: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: A
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény Alapító
Okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı ellátásához szükséges
tevékenységek ellátása. Így különösen:
a) irányítja és ellenırzi a gazdasági szervezetet,
b) felelıs a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek mőködtetéséért, a
költségvetés tervezéséért, az elıirányzatok módosításának, átcsoportosításának és
felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon
használatával, védelmével összefüggı feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend
betartásáért,
c) iránymutatást ad a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a
költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a tervezéssel,
gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok
ellátásáért felelıs alkalmazottaknak,
d.) ellátja a költségvetési szerv vezetıjére jogszabályokban meghatározott feladatokat.
A megbízás feltételei:
•
•
a)

b)

•
•
•

büntetlen elıélet,
felsıoktatásban szerzett végzettség és emellett
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelıi
szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékő
szakképesítés, vagy
mérlegképes könyvelıi szakképesítés és a gazdasági vezetıi, belsı ellenıri,
érvényesítıi, pénzügyi ellenjegyzıi - 2012. január 1. elıtt az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti ellenjegyzıi -,
vagy a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. §
(1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél
legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie;
legalább öt év pénzügyi ügyintézı munkakörben szerzett és igazolt
szakmai gyakorlat;
a pályázó Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezeténél közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı;
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

4

A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek:-----------------A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
A magasabb vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap száz-ötszáz százaléka között, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. és
elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 30.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete 2013. júniusi ülésén bírálja el.
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete bírálja el.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó szakmai életrajzát;
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
• a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági
bizonyítványát;
• a végzettségeket igazoló oklevelek, egyéb a megbízási feltételeknél meghatározott
követelményekre vonatkozó okiratok másolatait;
• korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat;
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetı beosztásával a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
• költségvetési szervnél legalább öt éves szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratot.
Az NKI internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 2013. április 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-76457-575-ös telefonszámon.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. április 18.
Lajosmizse, 2013. április 8.
Basky András sk.
polgármester
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