A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
intézményvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3
hónapos próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15. DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A DÁM Önkormányzati Társulás
fenntartásában működő DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet (7090 Tamási, Nyírfasor 15.) gazdasági
vezetői feladatai.
Ellátandó feladatok:
Ellátja a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági
vezetői feladatokat továbbá - pénzügyi-gazdálkodási ügyintézői munkakörében – a DÁM
Önkormányzati Társulás fenntartásában levő, az intézményhez rendelt költségvetési szervek
jogszabályokban előírt költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és
könyvvezetési feladatait. Gyakorolja a DÁM Gazdasági Ellátó Szervezetben dolgozó
közalkalmazottak felett a munkáltatói jogokat.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással,
adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátását és az ellátásért felelős
személyeknek iránymutatást ad.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
−
−
−
−

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú képesítés a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról (a gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett
végzettséggel - állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a
felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen
szerzett szakképzettséggel - és emellett

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői
szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű
szakképesítéssel, vagy
b) 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 kell
rendelkeznie.)
− legalább 5 éves – azonos területen szerzett – vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
−
−
−
−
-

részletes szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
az iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát
megismerhessék
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
− nyilatkozat arról, hogy a társulási tanácsi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
A magasabb vezető megbízás időtartama: 2020. július 13. napjától 2025. július 12. napjáig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Porga Ferenc a DÁM Önkormányzati
Társulás elnöke nyújt, a 06/20 381-7388 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban a DÁM
Önkormányzati Társulás címére (7090 Tamási Nyírfa sor 15.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakor megnevezését: intézményvezető
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn belül benyújtott pályázatok áttekintése és megismerése után – annak érvényessége
esetén – a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú bizottság hallgatja meg, majd a bizottság írásba
foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a DÁM
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
−
a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelye (2020. május 22.)
−
www.tamasiportal.hu (2020. május 22.)

