Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Belső Ellenőrzés
belső ellenőr
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 1. Belső ellenőrzési feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági
mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló
kormányrendelet szerinti szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett
szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri,
ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri,
mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles
belső ellenőri, az Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),

•
•

közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri,
felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli területen
szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•
•

fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1.
mellékletében foglaltak szerint
motivációs levél
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az erkölcsi bizonyítvány
igényléséről szóló igazolás) az alábbiak szerint:
– amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap
nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való
megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú
személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,
– amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik,
a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást
kell kérni.
arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Róbert nyújt, a 62/530-100/413
-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a
tari.ibolya@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a polgármester
egyetértésével a jegyző dönt. Minden pályázó írásban értesítést kap az eredményről. A pályázat
kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu 2021. február 13.

