
 

 

K I V O N A T 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. szeptember 27-ei soros 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

251/2018. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gazdasági Ellátó Szervezet 

Keszthely gazdasági vezetőjének nyugdíjazás iránti kérelme” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági Ellátó Szervezet 
Keszthely (8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A.) gazdasági vezetői (magasabb vezetői) 
beosztására vonatkozó - Melléklet szerinti - pályázati kiírást elfogadja. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásnak a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdése 
alapján a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalán, a www.keszthely.hu honlapon, valamint a Zalai Hírlap és a Balatoni Krónika 
című lapokban történő közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.  

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése 

alapján a pályázók meghallgatása céljából, a pályázati határidő lejártát követő 
huszonegy napon belül a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező háromtagú bizottság létrehozásáról gondoskodjon.   

 
4. A pályázók személyes meghallgatására, pályázatuk testületi elbírálást megelőző 

véleményezésére a Pénzügyi, Jogi Bizottság, valamint a Városstratégiai Bizottság 
tagjaiból álló szakmai bizottság ülésén kerül sor.  

 
Határidő: -    a pályázati kiírás közzétételre történő megküldése: 2018. október 5. 

- 3. pontban meghatározott szakértői bizottság ülésére: 2018. november 26-áig 
- 4. pontban meghatározott véleményező bizottság ülésére: a képviselő-testület 

ülését megelőző 5 napon belül 

 

 

 

 

 

http://www.keszthely.hu/


 

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester 

              Dr. Horváth Teréz jegyző 

              (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 
 
 

Dr. Horváth Teréz sk.    Ruzsics Ferenc sk. 
           jegyző       polgármester  

 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 
  



 

Melléklet 
 

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
PÁLYÁZATOT HÍRDET 

 
a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely  

gazdasági vezetői beosztásának betöltésére 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Elkészíti a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely (a továbbiakban: GESZ) és a gazdálkodási 
körébe utalt önállóan működő intézmények költségvetését, gazdálkodásaikról szóló 
beszámoló jelentéseiket, gondoskodik az adatszolgáltatásról. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi 
a gazdasági-pénzügyi terület munkáját. Ellenőrzi a munkaügyi és személyzeti feladatokat. 
Ellenőrzi és felügyeli a segélyezéssel kapcsolatos feladatokat. Felügyeli és irányítja a selejtezést 
és a leltározást. Távollétében helyettesíti a GESZ hivatalvezetőjét, ellátja az intézmény SzMSz-
ében meghatározott feladatokat. 
 
Pályázati feltételek:  
- felsőoktatásban szerzett végzettség és 
- okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy 

az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy 
gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt 
az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési 
szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes 
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, 

- költségvetési szervnél szerzett 5 éves vezetői tapasztalat, 
- szerepelnie kell az Szt. 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség. 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)  20/B. § 
(2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (gazdasági előadó) kinevezhető. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
- részletes szakmai önéletrajz,  
- a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat és 

egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata,  
- a feltételként előírt ötéves vezetői tapasztalatról szóló igazolás(ok) másolata, 
- három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy 

a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy 
a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).  

 nyilatkozatok:  

 hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

  hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék, 

 a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 



 

 a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról, 

 arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, 

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 
szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben 
foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2018. december 1. napjától 2023. november 30. 
napjáig. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. december 1. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra). 
 
A munkavégzés helye: 8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A. 
 
Illetmény és juttatások: a Kjt. rendelkezései szerint.  
 
A pályázat benyújtásának határideje:  
A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalon történő közzétételétől (2018. október 5.) számított 32 napon belül; 2018. november 5. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gachályi András, a GESZ 
hivatalvezetője nyújt a 06-83-777-520-as telefonszámon. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt szakértő bizottság, valamint Keszthely 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi Bizottsága és Városstratégiai 
Bizottsága tagjaiból álló szakmai bizottság véleményezi.  
A kinevezésről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot 
arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  
A véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.  
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
A pályázatot postai úton Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell 
benyújtani, a magasabb vezetői beosztás (gazdasági vezető) borítékon történő feltüntetésével. 
 
A pályázat kiírója a benyújtási határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével 
- melyet legkésőbb a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés szerinti szakértői bizottsági meghallgatásig kell 
bemutatni – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.  
 
 


