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Tisztelt Képviselő-testület! 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
8. § (2) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat által alapított költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjének kinevezése, díjazásának megállapítása a költségvetési 
irányítási jog gyakorlójának a hatásköre. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény 
vonatkozásában a költségvetési irányítási jog gyakorlására Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzatának képviselő-testülete jogosult és köteles. 

Halasi Márta asszony, az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezetője 
(igazgató helyettes), 2010. március 03-án kérte az előrehozott öregségi 
nyugdíjazását, a felmentését 2010. október 20. napjával kezdi meg. A 
zökkenőmentes feladat ellátás érdekében szükségessé vált, hogy az új gazdasági 
vezető (igazgató helyettes) 2010. november 01-el kinevezésre kerüljön. 

A gazdasági vezetői (igazgató helyettes) álláshely betöltésére szóló pályázati kiírás 
(1. sz. melléklet) az irányadó jogszabályok (2000. évi C. tv., 1992. évi XXXIII tv 
/Kjt./., 292/2009. (XII.19.) Korm. rend.,) alapján került elkészítésre. 

Kérem a T. Képviselő-testületet a pályázati kiírás szövegének jóváhagyására.  

Budapest, 2010. május 21. 

Tóth Mihály 
polgármester 

Határozati javaslat: 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény 
gazdasági vezető (igazgató helyettes) munkakörére pályázatot ír ki az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati 
kiírás megjelentetéséről, valamint a beérkező pályázatok elbírálásának 
előkészítéséről és döntési javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: elfogadásra:     azonnal 
végrehajtásra:   a pályázat megjelentetésére: 2010. június 30. 

a döntési javaslat előterjesztésére: 2010. szeptember 21.  
 
Felelős:    Tóth Mihály polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Kiss István OSZI igazgató 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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1. sz. melléklet 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot 
hirdet a 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény 
(1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 59/a.) 

gazdasági vezető (igazgató helyettes) 

álláshelyének betöltésére. 

A gazdasági vezető (igazgató helyettes) munkakörbe tartozó lényegesebb feladatok: 
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény, valamint az Oktatási Szolgáltató Intézmény 
ellátási körébe tartozó önállóan működő intézmények működésével összefüggő pénzügyi, 
számviteli, és gazdálkodási feladatok irányítása, szervezése, és ellenőrzése, az intézmény 
céljainak megfelelő hatékony működés feltételeinek biztosítása és fejlesztése. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 59/a. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) 
bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII törvény (Kjt.), valamint az Intézmény Közalkalmazotti Szabályzatának rendelkezései 
az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
- a 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet szerinti felsőfokú pénzügyi-számviteli 

végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség és emellett 
legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés, 

- a pályázónak szerepelnie kell a 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti 
nyilvántartás valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására 
jogosító engedéllyel (igazolvánnyal), 

- legalább 5 év költségvetési intézménynél szerzett szakmai és legalább 3 év vezetői 
gyakorlat pénzügyi, gazdasági területen 

- gyakorlott szintű MS Office ismeretek, 
- büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Tatigazd, Computrend szoftverek ismerete 
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A pályázathoz csatolni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, a személyi adatok és a legfontosabb foglalkoztatási 

adatok feltüntetésével, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- a képesítést igazoló közjegyzővel hitelesített okiratok másolatát, 
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről szóló nyilatkozatot, 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők, valamint a 

képviselő-testület a pályázati anyagát megismerhesse, illetve abba betekinthessen, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. november 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 19. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, 
„Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) pályázat” 
megjelöléssel Tóth Mihály polgármesternek címezve kell benyújtani Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzatához (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 21. 

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető Kiss István igazgatótól (Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény) a +36-1-420-8961 
telefonszámon, ill. a +36-20/550-7294 mobilszámon, vagy csepeloszi@oszi.adatpark.hu e-
mail címen. 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján 
történő közzététel időpontja: 2010. június 30. 
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2. sz. melléklet 

Melléklet 

az „Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás 
pályázati kiírására” című előterjesztéshez. 

Előterjesztés egyeztetve: 
Vukovich Zoltán  Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport ágazat mb. 

ágazatvezetővel 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 

Egyetértek. 

Budapest, 2010. év május 21. nap 

Vukovich Zoltán sk. 
mb. ágazatvezető 
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