
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

50/2015.(111.26.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 100 fő alatti éves átlagos 
statisztikai állományi létszámmal rendelkező intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak 

ellátására alapított költségvetési szerv vezetőjének (magasabb vezetőjének) megbízása tárgyában 
pályázat kiírásáról 

A Közgyűlés 

1./ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B §. rendelkezései 
alapján a határozat mellékletében szereplő pályázati felhívás közzétételével pályázatot ír ki a 
Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetői (magasabb vezetői) 

beosztásának betöltésére. 

2./ 	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a 
pályázatok véleményezésére, a pályázók meghallgatására felkéri a Gazdasági és Tulajdonosi 
Bizottságot. 

3./ 	a Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetői feladatainak 
ellátásával 2015. április l-től 2015. június 30-ig Béres Istvánt bízza meg. 
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Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető i 
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Melléklet az 50/2015 .(111.26.) számú határozathoz 

Pályázati felhívás 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény 

intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására . 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július l-től 2020. június 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény személyi és tárgyi feltételeine k kialakításában való közreműködés. Az intézmény 
alapdokumentumainak, szabályzatainak elkészítése. A költségvetési szervhez ta rtozó kulturális 
intézmények és egészségügyi alapellátási igazgatóság tekintetében elvégzendő gazdasági és 
munkamegosztási megállapodás szerinti feladatok koordinálása, irányítása . Együttműködés az 
érintett intézmények vezetőivel. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a " Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Korm . rende let 12. § (1) 

bekezdésében meghatározott a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok 

képzési területen szerzett szakképzettséggel - és emellett 

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítésse l 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 legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 

mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel 

kell rendelkeznie. 

- A munkáltatóval (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával) közalkalmazotti jogviszonyban 

állás, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés. 

- Sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség. 

- Cselekvőképesség, büntetlen előélet. 


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata . 

- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló iga zolás 

másolata . 

- A pályázó szakmai életrajza . 

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogya pályázati eljárásban résztvevők a 

pályázat tartaimát megismerhetik . 

.- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogya Közgyűlés a pályázatot nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja meg. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be. 


A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erőforrás menedzsment 

munkatársai nyújtanak, a 06-42/524-567-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

§ Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala eimére 

történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosítószámot: JKAB/207-1/2015., valamint a beosztás megnevezését: 

intézményvezető . 


§ Személyesen: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erőforrás 


Menedzsment, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 


A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 28. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
www.kozigallas.gov.hu - 2015. március 31. 
Nyíregyházi Napló hetilap - 2015. április 3. 
www.nyiregyhaza .hu - 2015. március 31. 
varoshaza .nyiregyhaza.hu - 2015. március 31. 

http:varoshaza.nyiregyhaza.hu
http:www.nyiregyhaza.hu
www.kozigallas.gov.hu

