
Herendi Polgármesteri Hivatal 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

 

gazdasági vezető  
munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth u. 97. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

 

Az önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó 

Társulás, valamint az önkormányzati intézmények működésével összefüggő gazdasági, 

pénzügyi és számviteli rendszer működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe 

vételével.  

 

Ellátandó feladatok: 

 

A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott gazdasági vezetői feladatok 

ellátása. Ezen belül: 

- a költségvetési szervek előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, 

- az szervezetek működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, 

- a szervezetek éves költségvetésének és az előírt év végi beszámolóinak, pénzforgalmi 

jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, 

- a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 

érvényesítése. 

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Herend Város Jegyzőjének 1/2022. 

(XI.14.) utasítása az irányadóak.           

Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság 

• Cselekvőképesség 

• Büntetlen előélet 

• Főiskola, vagy egyetem, a 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 12.§-ában foglalt 

képesítési és egyéb előírásoknak történő megfelelés,  



• Hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés 

szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya 

alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.  

• pénzügyi-gazdasági területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai, vezetői tapasztalat  

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 

Elvárt kompetenciák 

• megbízhatóság, felelősségtudat 

• terhelhetőség, önálló, pontos munkavégzés 

• kiváló problémamegoldó képesség, elemzőképesség 

• kiváló szintű együttműködő készség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

• ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű ismerete  

• közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga  

• Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,  

• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,  

• motivációs levél 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati anyagot a pályázati 

eljárásban résztvevők megismerhetik 

• Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásáról  

• Nyilatkozat, hogy vele szemben a Kttv. 84-86.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll 

fenn.  

• Nyilatkozat cselekvőképességről  

• A gazdasági vezetőre vonatkozó egyéb jogszabályi előírások meglétét igazoló eredeti 

okiratok  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2023. február 20. napjától                                    

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czili Ernő jegyző nyújt, a 88/513-

709 telefonszámon. 

 

 



A pályázatok benyújtásának módja: 

•    Herendi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8440 Herend, Kossuth 

u. 97.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: H/7-4/2023, valamint a 

     munkakör megnevezését: gazdasági vezető 

vagy 

•    Elektronikus úton Dr. Czili Ernő jegyző részére a munkaugy@herend.hu e-mail 

címen keresztül 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A kiírásnak megfelelő pályázatokat Herend Város Önkormányzat Jegyzője bírálja el. Az 

elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 17. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         www.herend.hu.hu – 2023. január 11. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 15.  

 

mailto:munkaugy@herend.hu

