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Kihagyva a kihagyandókat! 

 

120/2019. (IX.26.) ÖH. 

A Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági 

vezető, magasabb vezető) beosztására pályázati felhívás   

  

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezte intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági 

vezető, magasabb 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  

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 

alapján az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint:    

 

Pályázati felhívás 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Lajosmizse 

Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési 

szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztásának betöltésére. 

 

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: intézményvezető (költségvetési szerv-, és 

gazdasági vezető, magasabb vezető) 

 

A magasabb vezető megbízás időtartama: A megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

 

A megbízás kezdő napja: 2019. december 1.  

 

A megbízás megszűnésének időpontja: 2024. november 31.  

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

    

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. 

 

A megbízás feltételei: 

- büntetlen előélet; 

- tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá, 

- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett 

személy, 

- a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pont szerinti állam elleni bűncselekmény miatt 

indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, 

- felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett 

 okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes 

könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából 

ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy  

 gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi 

ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, 

vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) 

bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél 

szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 

mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban 

szerzett gazdasági szakképzettséggel rendelkezik. 

- szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és 

rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; 

- a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

- hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához. 

 

A magasabb vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételek: --- 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ----- 

 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján.  

 

Vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap minimum 250%-a, megegyezés szerint. 

 

A pályázat benyújtásának formája:  
   

Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMKOH/280/2019., valamint a beosztás 

megnevezését: intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb 

vezető) 

és 

 

Elektronikus úton Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére a 

lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címen keresztül.  

A pályázat benyújtásának határideje: 

- postai úton: 2019. november 7. 

- elektronikus úton: 2019. november 7.  

 

mailto:lajosmizse@lajosmizse.hu


A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények:   

A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1db eredeti-1 db másolat), (az 

eredeti példányt összefűzés nélkül) kell benyújtani.   

 

A pályázat elbírálásának várható ideje: A pályázat elbírálására legkorábban a 2019. 

novemberi Képviselő-testületi ülésen kerül sor.   

 

A pályázat elbírálásának rendje: A véleményezést követően Lajosmizse Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, 

hogy a pályázati kiírást visszavonja. Ezzel összefüggésben a pályázatot benyújtók kártérítési 

igénnyel nem élhetnek. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát; 

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, a megbízási feltételek között felsorolt 

kitételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványát; 

- a végzettségeket, igazoló oklevelek másolatait; 

- korábbi munkaviszonyokra, szakmai gyakorlatra 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; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet 

kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a Képviselő-testület 

zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja; 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra 

hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban 

részvevők ismerhetik meg; 

- a megbízás feltételeinek igazolására szolgáló dokumentumokat, 

nyilatkozatokat. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2019. október 7.  

A Közigállás publikálás időpontja: 2019. október 7.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-

76-457-575-ös telefonszámon. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26., valamint a jogszabályban foglalt ütemezéssel 

 
 

 

 

 



Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 

 

 Basky András  sk.     dr. Balogh László sk. 

   polgármester                       jegyző  

 

          

A kivonat hiteles! 

 

Lajosmizse, 2019. szeptember 26. 

 

 

Kisjuhászné Almási Anita  

titkársági ügyintéző 

 


