PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
A PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
GAZDASÁGI IGAZGATÓI BEOSZTÁSÁNAK (MAGASABB VEZETŐ)
KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY KERETÉBEN TÖRTÉNŐ
ELLÁTÁSÁRA
Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki rendelőintézettel közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű - gazdasági ügyintézői munkakörre szóló - közalkalmazotti
jogviszony
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre 2018. október 1-től 2023. szeptember 30-ig szól
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Munkavégzés helye:
7030 Paks, Táncsics Mihály u. 13.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
 a gyógyászati központ gazdasági, pénzügyi vezetői feladatainak ellátása
Pályázati feltételek:
 büntetlen előélet
 18. életév betöltése
 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 Főiskola, felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
a.) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői
szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű
szakképesítés vagy
b.) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői –
2012. január 1. előtt az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési
szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági
szakképzettség
 szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
 legalább 3 év gazdasági vezetői tapasztalat
 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 önkormányzatnál, intézménynél szerzett pénzügyi, gazdasági tapasztalat

A pályázathoz csatolni kell:
 az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot
 részletes szakmai önéletrajzot
 a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Illetmény és egyéb juttatások:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint e törvény
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.)
Korm. rendelet rendelkezései szerint
A pályázat KSZK honlapján történő közzététel ideje: 2018. augusztus
6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Egészségügyi Közlöny
www.paks.hu
Paksi Hírnök
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 6.
A pályázatot zárt borítékban Szabó Péter polgármesterhez kell benyújtani (7030
Paks, Dózsa György út 55-61.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Paksi Gyógyászati
Központ gazdasági igazgatói pályázat”, valamint a pályázati azonosító számot:
8578/2018.
Benyújtási határidőn postai benyújtás esetén 2018. szeptember 6-ai postabélyegző,
személyes benyújtás esetén 2018. szeptember 6. 12.00 óra értendő.
A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humán
Osztályán kérhető Péterné Iker Ivett osztályvezetőtől személyesen vagy a 75/500537-es telefonszámon.
A pályázatok elbírálásának módja: A pályázatokat a megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati
feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen is meghallgatja. A megbízási jogkör
gyakorlója a bizottság véleményét mérlegelve hozza meg döntését.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.
Az állás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

