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Pályázati felhívás 
 

 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Gazdasági Ellátó Szervezet 

Lenti intézményvezető magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízással történő 

betöltésére az alábbi tartalommal: 

 

1)  A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

 

2)  A munkavégzés helye: Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti 

           8960 Lenti, Gyöngyvirág u. 2. 

 

3)  A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására    

megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  

 

 A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető (megbízott 

vezető) 

 A betöltendő munkakör megjelölése: gazdasági vezető 

 A betöltendő gazdasági vezetői munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

 

4)  A pályázat benyújtásának feltételei: 

1. a) felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett 

okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés 

vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés,  

   b) vagy felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett 

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 öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 

mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági 

szakképzettséggel 

2. a gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti  

nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 

3.  büntetlen előélet 

 

5)  A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól. 

 

6)  A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2023. április 1. 

     A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2028. március 31. 

 

7)  A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

− vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, 

− biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

− képviseli az intézményt külső szervek előtt, 

− tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági 

működésének valamennyi területét, 

− az intézmény dolgozói esetében gyakorolja a munkáltatói jogkört,  



− ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati 

rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 

− közreműködik az intézmény belső ellenőrzésében, 

− felelős a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzési rendszer (FEUVE) működtetéséért, 

− elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt 

szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, 

rendelkezéseket, 

− kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel, 

− támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek 

tevékenységét, 

− folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját, 

− felelős az intézmény gazdasági, pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem 

megtartásáért, 

− elkészíti az intézmény költségvetését, a gazdálkodásról szóló beszámoló jelentéseit, 

gondoskodik az adatszolgáltatásról, 

− gyakorolja a kötelezettségvállalási, utalványozási és szakmai teljesítésigazolási 

jogkört az intézmény szervezete esetében,  

− kialakítja az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási rendjét, 

− felelős a hozzá tartozó költségvetési intézmények gazdasági és pénzügyi 

tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, 

− elkészíti a hozzá tartozó költségvetési intézmények vezetőivel közösen az 

intézmények költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, 

gondoskodik az adatszolgáltatásról, 

− gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört a hozzá tartozó önállóan működő 

intézmények intézményvezetőinek kötelezettségvállalása, utalványozása esetén, 

− kialakítja és szervezi a hozzá tartozó önállóan működő intézmények könyvviteli, 

elszámolási, vagyon-nyilvántartási rendjét, elkészíti a gazdálkodással kapcsolatos 

szabályzatokat. 

 

8)  Juttatások: 

Illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján. 

Egyéb juttatások jogszabály alapján. 

 

9)  A pályázathoz csatolni kell: 

− az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, 

− részletes szakmai önéletrajzot, 

− az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, 

− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  

− igazolást a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti 

nyilvántartásban való szereplésről, illetve a tevékenység ellátására jogosító 

engedély közjegyző által hitelesített másolatát, 

− amennyiben a képesítési előírásoknak történő megfelelés érdekében szükséges, a 

gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 

1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
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150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél 

szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlatról szóló igazolás, 

− a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik és abba betekinthetnek, 

− nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi 

CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

 

10) A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontja: 2022. 

december 12. 

 

11)  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 30. 

  A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az 2023. január 30. napján 16,00 óráig beérkezzen. 

 

12) A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-

testületi ülés, legkésőbb 2023. február 28. 

 

A pályázatot személyesen vagy postai úton a Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, 

Zrínyi Miklós u. 4.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Tarai-Hamza 

Valentina pénzügyi ügyintézőnél lehet személyesen, vagy a 92/553-958-es telefonszámon. 

 

 


