
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézmény vezetője pályázatot ír ki gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére 
a Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti költségvetési szervnél az alábbi tartalommal: 
 
1) A munkáltatói jogkör gyakorlója: Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti vezetője 
 
2) A munkavégzés helye: Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti 
           8960 Lenti, Gyöngyvirág u. 2. 
 
3) A betöltendő munkakör megnevezése: Gazdasági ügyintéző 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
Próbaidő: 3 hónap 

 
4) A pályázat benyújtásának feltételei:  

1. középiskola/gimnázium  
2. mérlegképes könyvelői képesítés  
3. büntetlen előélet.  

 
5) A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 A munkakör legkorábban 2013. november 4. napjától tölthető be. 
 
6) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézménye és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek 
könyvelési feladatainak ellátása, beszámolók alapbizonylatainak összeállítása, belső ellenőrzéshez szükséges 
információk megadása. 

 
7)  Juttatások: 

Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
Egyéb juttatások jogszabály alapján. 
 

8)  A pályázathoz csatolni kell: 
− az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 
− részletes szakmai önéletrajzot, 
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
− 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.  

 
9) A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján való 

közzétételének időpontja: 2013. október 14.  
 
10)  A pályázat benyújtásának határideje: 2013.október 29.  
 
  A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az 2013.október 29. napján 16,00 óráig  beérkezzen. 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézmény vezetője bírálja 
el. 

 
12) A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 31. 

A pályázatot személyesen vagy postai úton a Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézmény címére ( Lenti, 
Gyöngyvirág u.2.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti 
intézmény vezetőjénél lehet személyesen, vagy a 92/551-005-ös telefonszámon. 


