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Szervezete

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén 159/2013. (X.31.) határozatával
felhatalmazott arra, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezete költségvetési szerv vezető és gazdasági vezető beosztásra pályázati kiírás-tervezet
a soros ülésre kerüljön előkészítésre.
A pályázat kiírását meghatározó jogszabályok:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(Ávr.)
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
Az IGSZ vezetője nem csak az Ávr-ben a költségvetési szerv vezetőre meghatározott
feladatokat, hanem a gazdasági vezetőre vonatkozó, jogszabályokban meghatározott
feladatokat is ellátja.
A pályázati kiíráshoz kapcsolódó részletes szabályokat, a gazdasági vezetőre előírt képesítési
előírásokat a 2012. szeptember 13-i és 2013. április 18-i testületi ülések előterjesztései
tartalmazták, azokban változások nem következtek be, így itt nem ismertettem újra.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján, a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 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, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja
kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát
követő a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselőtestület elé:
I. Határozat-tervezet
……./2013.(……) ÖH
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei
Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezető és
gazdasági vezető beosztásra pályázat kiírása
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Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezető és
gazdasági vezető 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 Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezető és gazdasági vezető
beosztás betöltésére pályázatot hirdet.
A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Betöltendő munkakör: pénzügyi ügyintéző
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Magasabb vezetői beosztás megnevezése: költségvetési szerv vezető és gazdasági vezető
A magasabb vezető megbízás időtartama: A megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A megbízás kezdő napja: 2014. február 01.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2019. január 31.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkahely: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással összefüggő lényeges
feladatok: A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok, valamint az
intézmény Alapító Okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történő
ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. Így különösen:
a) irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,
b) felelős a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szerv(ek) működtetéséért, a
költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és
felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a
vagyon használatával, védelmével összefüggő 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,
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gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok
ellátásáért felelős alkalmazottaknak,
d.) ellátja a költségvetési szerv vezetőjére jogszabályokban meghatározott feladatokat.
A megbízás feltételei:
 büntetlen előélet,
 felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy
b) mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői, belső
ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti
ellenjegyzői -, vagy a számvitelről 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;
c) szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban,
és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
 legalább öt év pénzügyi ügyintéző munkakörben szerzett és igazolt
szakmai gyakorlat;
 a pályázó Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezeténél közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A magasabb vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételek:-----------------A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
A magasabb vezetői 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. december 30.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2014. januári ülésén bírálja el.
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó szakmai életrajzát;
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel.
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A pályázathoz csatolni kell:
 a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet 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 vezető
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 történő publikálás időpontja: 2013. november 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a
06-76-457-575-ös telefonszámon.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2013. november 21.
II. Határozat-tervezet
/2012. (...) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete
gazdasági vezető beosztására kiírásra beérkezett
pályázatok véleményezésére bizottság létrehozása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezető beosztására beérkezett pályázatokra
vonatkozóan a pályázók meghallgatására a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező legalább 3 tagú bizottságot hoz létre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján.
A Bizottság elnöke: …………………
Tagjai:
………………….
………………….
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2013. november 21.
Lajosmizse, 2013. november 6.
Basky András sk.
polgármester
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