Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 22/B.
§-a, valamint a végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a és a 13/2002.
(III. 28.) EüM rendelet alapján
pályázatot hirdet
a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
gazdasági igazgató munkakör
munkaviszony keretében történő betöltésére.
A munkaviszony időtartama: 5 év határozott idő, 3 hónapos próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás kezdő napja:
2017. november 16.
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:
2022. november 15.
A munkavégzés helye:
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1165 Budapest, Benő utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata költségvetésének tervezése, a
pénzellátással, gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a személyi juttatásokkal és a munkaerőgazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és a gazdasági
folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, az intézmény gazdasági területe
jogszabályok szerint történő működésének irányítása.
Munkabér és juttatások:
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. szerint, megegyezés alapján.
A pályázat elnyerésének feltételei:
A pályázati eljárás részletes szabályait a 13/2002. (III. 28) EüM rendelet tartalmazza.
•
Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett
mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés;
•
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie
kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése
szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
•
Legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
•
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
•
Büntetlen előélet;
•
Magyar állampolgárság;
•
Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
•
További munkaviszony, más vezetői megbízás nem létesíthető;

Összeférhetetlenség a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1)
bekezdés szerint.
•

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Vezetői gyakorlat költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásában;
•
Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat;
•
Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés;
•
Saldo Creator integrált számviteli információs rendszer ismerete;
•
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gyakorlat;
•
Közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó gyakorlat, szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
Végzettséget igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata,
•
Részletes szakmai önéletrajz telefonos elérhetőséggel;
•
Motivációs levél;
•
3 hónapnál nem régebbi eredeti büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi
bizonyítvány);
•
A pályázat feltételeként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat, költségvetési
intézménynél szerzett tapasztalat igazolása;
•
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
•
A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát Szakmai
Szakértői Bizottság, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete megismerje, és abba betekintsen;
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a
Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja-e;
•
A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozat;
•
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1) bekezdése szerinti
előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat.
•

A munkakör betöltésének várható időpontja: 2017. november 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 26.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban a „Gazdasági igazgatói pályázat XVI. Kerület
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata „- megjelöléssel a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Humán Ügyosztályához kell eljuttatni. A borítékra
kérjük ráírni a pályázó nevét és címét. Cím: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.
A pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
Információt nyújt: Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető (mail:
nyiri@bp16.hu, telefon: +3614011663)
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által

felkért eseti bizottság véleményezését követően a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 18.
A szakrendelővel kapcsolatban további információ a www.szakrendelo16.hu honlapon
található.

