Nemzetgazdasági Minisztérium
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyíregyházi Főiskola
gazdasági főigazgató
beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 11. §ában, valamint az intézményi szabályzatokban meghatározott feladatok ellátása. Feladatait az
intézményvezető irányítása mellett látja el.
A vezetői megbízást az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértését követően az
államháztartásért felelős miniszter adja ki. Munkáltatói jogkör gyakorlása az Nftv. 13. § (2),
73. § (3) bekezdés f), valamint a 75. § (4) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Felsőoktatásban szerzett végzettség,
 Okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői
szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű
szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági
vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 01. előtt
az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150.
§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél
legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkezni.
 A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat
ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy
rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3)
bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására








jogosító engedéllyel. A 11. § (4a) bekezdése szerinti kijelölt személynek e
feltételeknek kell megfelelni.
Költségvetési szervnél az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat
ellátó, az Szt. 151. § 83) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő
alkalmazottnak az Szt. 152. §(1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési
kötelezettségét a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló
kormányrendelet alapján kell teljesítenie azzal, hogy a továbbképzési kötelezettség
teljesítése során 12 kreditpontot államháztartási szakterületre minősített speciális
továbbképzésen kell megszerezni.
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
Magyar állampolgárság.
Büntetlen előélet.
Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a főiskolával közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
(ügyvivő-szakértő) kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz.
 Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, külső pályázó esetén azok hiteles
másolatai.
 Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó
jogszabály és a főiskola szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.
 Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a
pályázati anyag visszaküldhető.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánpolitikai Iroda nyújt, a 42-599400/2526 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Főiskola címére történő megküldésével
(4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/312-1/2013., valamint a beosztás
megnevezését: gazdasági főigazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa rangsorolja. A Szenátus által felállított
rangsor alapján a rektor tesz javaslatot a megbízásra jogosult nemzetgazdasági miniszternek.
A vezetői megbízást az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértését követően az
államháztartásért felelős miniszter adja ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 https://kozigallas.gov.hu – 2013. május 20.
 Nyíregyházi Főiskola honlapja – 2013. május 21.
 A pályázatot az oktatási és kulturális miniszter az Oktatási és Kulturális
Közlönyben is meghirdeti (53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyf.hu honlapon szerezhet.

