
Tihanyi Közös Önkormányzati 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 vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye: 
Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
A pénzügyi igazgatás önkormányzati feladatainak irányítása, felügyelete a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal által érintett Önkormányzatok /Aszófő, Balatonakali, Balatonudvari, 

Örvényes/ és az általuk fenntartott költségvetési szervek vonatkozásában. Az önkormányzat 

pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítése. A gazdasági szervezetbe tartozó pénzügyi 

ügyintézők tevékenységének irányítása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint  a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

Közszolgálati Szabályzata az irányadók.  

Pályázati feltételek: 
 Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet,  Főiskola, a 368/2011. (XII.31.) 

korm.rendelet 12.§-a szerinti képesítési előírásoknak történő megfelelés, Vagyonnyilatkozat 

tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat, 

ASP szakrendszer felhasználói szintű ismerete - közigazgatási szakvizsga - Legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését 

igazoló dokumentum hiteles másolata,  

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

 az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok 

másolata,  

 nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról  

 a 87/2019. (IV.23.) korm.r. 1. melléklete szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz  

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.  

.A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1171-1/2021 , 

valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.  

vagy 

         Elektronikus úton Nagy Brigitta részére a nagy.brigitta@tihany.hu E-mail címen 

keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.  


