Dunakeszi a legdinamikusan fejlődő agglomerációs település a
főváros mellett, 2017-ben ünnepelte várossá válásának 40 éves
évfordulóját. Amennyiben szeretne részese lenni ennek a
fejlődésnek, egy új típusú, a közösségre alapozó, professzionális
helyi közszolgáltató működésének, várjuk jelentkezését a
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal csapatába,

Gazdasági osztályvezető
munkakörre.
Az új munkatársunk feladatai az alábbiak lesznek:
 Gondoskodik a pénzügyi és bizonylati fegyelem betartatásáról az Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal működésének vonatkozásában
 A Jegyző irányításával előkészíti az éves költségvetéssel, módosításokkal,
költségvetési beszámolóval kapcsolatos rendelettervezeteket, előterjesztéseket, egyéb
döntéseket
 Kapcsolatot tart az Önkormányzat intézményeivel, a belső ellenőrzéssel, számlavezető
pénzintézettel, Magyar Államkincstárral, társhatóságokkal
 Gondoskodik a költségvetési előirányzatok alakulásának és azok teljesítésének
elszámolásáról, a költségvetés végrehajtásáról és az évközi szükséges módosítások
előkészítéséről
 Figyelemmel kíséri az önkormányzat likviditási helyzetét
 Közreműködik az állami támogatások igénylésében, módosításában, elszámolásában;
elkészíti, aktualizálja a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokat
 Részt vesz a pályázatok kidolgozásában, belső kontrollfolyamatok működtetésében
 Irányítja, felügyeli az önkormányzat tevékenysége során előforduló, a vagyoni-, és
pénzügyi helyzetre ható gazdasági események jogszabály szerinti könyvvezetését
 Segíti, felügyeli, ellenőrzi a pénzügyi-gazdasági területen dolgozó munkatársak által
elvégzett feladatokat, gyakorolja az osztály köztisztviselői és munkavállalói
tekintetében az átruházott munkáltatói jogokat
 Részt vesz a képviselő-testület ülésén, az osztály feladatkörét érintő napirend
tárgyalásánál a bizottsági üléseken, segíti a tanácsnokok munkáját.
A munkakör betöltését a következő feltételekkel képzeljük el:
 Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 Költségvetési pénzügyi/számviteli területen szerzett legalább 3 év szakmai és vezetői
tapasztalat

 Felsőfokú végzettség (pénzügyi, számviteli, közgazdasági területen) és emellett:
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,
vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés. Elfogadható
gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január
1.előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői-, vagy a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény
150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett
legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői
szakképesítés, vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség is.
 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdésben előírt regisztráció (hatósági igazolvány)
megléte, illetve könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel történő
rendelkezés
 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, egyéb irodai programok).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 ASP, és a hozzá tartozó pénzügyi-számviteli (gazdasági) modulok ismerete
 Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte
 Önkormányzati pénzügyi-számviteli területen szerzett legalább 5 éves szakmai és
vezetői tapasztalat.
A kiválasztási eljárás rendje, egyéb információk:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója
(Jegyző) választja ki a polgármester egyetértésével, többkörös állásinterjút követően. A
pályázat

kiírója

pályázat
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fenntartja.
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munkavégzés helye: 2120 Dunakeszi, Fő út 25. A munkakörrel kapcsolatosan további
információt Pállné Kovács Mária – osztályvezető nyújt, a 06-27-542-800 telefonszámon.
Önéletrajzát kérjük, hogy a jancso.tamas@dunakeszi.hu e-mail címre küldje el.
Kérjük, hogy pályázati anyagában tüntesse fel a munkakörre vonatkozó fizetési igényét!
Amit az új munkatársunk részére tudunk ajánlani:
 Határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő
 A kiválasztási eljárás során történt megegyezés szerinti illetmény
 Cafeteria, illetve egyéb juttatási elemek
 Családbarát szervezeti kultúra
 Szakmai fejlődési lehetőség.

