Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
belső ellenőr
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű legfeljebb 2021.02.28–ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatok ellátása. A vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok,
útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése Letenye
Város Önkormányzata és a fenntartásában működő költségvetési szervei körében, továbbá a
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás illetékességi területéhez tartozó 27 önkormányzat
és a fenntartásukban működő költségvetési szervei körében; a belső kontrollrendszer
működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata, elemzés és
értékelés, ajánlások megtétele, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,

 Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.)
Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontban, I. besorolási osztályban előírt végzettség
és a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendeletben előírt végzettség,
 B kategóriás jogosítvány,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 belső ellenőri tevékenység körében szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 A végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló
feladóvevény másolata
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhetik, valamint, hogy az elbírálást követően a pályázati anyagot
visszakéri-e
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hámori Nóra aljegyző nyújt, a
06/93-544-989 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/222622/2019., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.
 Elektronikus úton Dr. Hámori Nóra aljegyző részére a penzugy@letenye.hu e-mail
címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

