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Kdsztilt a2017. m6rcius 22. napjtn tartand6 k6pviselo-testtileti tildsre.
K6szitette: Nyirin6 Kov6cs Ildik6 kdlts6gvetdsi 6s pdnztigyi irodavezeto

Erdosn6 dr. Kocsis Helga hum6n tigyoszt6lyvezeto

T{rgy: Piilyizati kiir6s a Budapest Fovdros XVI.
kertileti Onkorm6nyzat Gazdas6gi,
Mrikodteto- Ell6t6 Szervezet magasabb
vezetoj6nek rgazgat6helyettesdnek
megbizirsira

Tisztelt K6pvisel6-testtilet!

A Kdpviselo-testtilet a 2016. november l6-ai tildsdn az Onkormtnyzat 6ltal fenntartott
Budapest FovSros XVI. kertileti Onkormdnyzat Gazdasitgi, Mrikcidteto- Ellet6 Szervezet (a
tov6bbiakban: GAMESZ) igazgat6i ds igazgatohelyettesi megbizdsdra ptiyinatot irt ki. A
piiyizokat meghallgatta a Szakmai Elokdszito Bizotts6g, aGazdasdgi es Pdnztgyi Bizottsiig,
majd a Kdpviselo-testtilet a bizotts6gok javaslatait is figyelembe veve a 2017. janu6r 25-ei
til6s6n a 912017. (1. 25.) hatirozattxal Sinkovics Zsuzsannttt viiasztotta meg az intezmeny
igazgat6jdnak, ds a 1012017. (1.25.) hatitrozattwal Bedok Julianndt bizta meg a GAMESZ
igazgatihelyettesi feladatainak ell6t6s6val,2017. febru6r l-jdtol 5 6v idotartamra.

A K6pviselo-testiileti ddntest kOvetoen Bedok Juliann6val - arra hivatkozva, hogy szeretne

elozo munkahely6n a feladatait lezitmi, illetve ut6dj6nak 6tadni azt - febru6r l5-ei
munkakezddsben 6llapodtunk meg. Erre ugyanakkor megsem kertilt sor, mert Bedok Julianna

elmond6sa szerint: idokdzben egy rijabb 6ll6saj6nlatot kapott, mely sz6m6ra olyan szakmai

kihiv6st ds anyagi megbecstildst jelenthet, melyet nem akart visszautasftani.

A GAMESZ a nehezs6gek dacttra nagyon j6l vette az ele gdrditett akad6lyokat. Annak

ellenere, hogy az int6zm6nynek egy konyveloje maradt, az igazgato kcizremtikodds6vel 6s

szaktud6s6val hat6ridoben teljesitette az 6v eleji kotelezo adatszolg6ltatdsokat - ilyen a 12.

havi idokdzi kolts6gvetesi jelent6s ds a IV. negyedevi id6kozi merlegjelent6s (gyorsjelentds) -
a Magyar Allamkincstilr fel6. Mindekozben az tires dlldshelyeket sikertilt olyan

munkav6llal6kkal betolteni, akikre lehet t6maszkodni. Az elemi kolts6gvetes ds a 2016. evi

beszdmol6 rjssze6llft6sa az eloterjesztds keszitdsekor m6r egy irjabb konyvelo munkiiba

rill6srival folyik. Az igazgat6 6s leendo helyettese elott ugyanakkor m6g boven tomyosulnak

feladatok, tdbbek k<izdtt feltil kell vizsg6lni es aktualizdlni kell a munkamegosztdsra

vonatkoz6 egytittmuk<id6si meg6llapod6sokat, az elavult Szervezeti 6s Mrikodesi

Szabtiyzatot, a Sz6mviteli Politik6t €s egyeb szab|lyzalokat.

Az rgazgatohelyettesi (gazdasdgi vezetoi) ptiydzat kiir6s6ra teh6t sztiksdg van.

A GAMESZ vezetoje 6ttekintette a gazdasdgi vezeto 6ltal ell6tand6 feladatokat, melyek a
kdvetkezok szabiiyzatok aktualizdli.sa, ad6k rendszerez€se, bevalliisa, ellenorzdse, pdnziigyi
ellenjegyzoi feladatok ell6tiisa 6s kapcsolattart6s a hat6s6gokkal, valamint amit az



iilamh6^art6sr6l sz6l6 tdrvdny vdgrehajt6s6r6l rendelkezo 3681201l. (XII. 31.) Korm. rendelet
I l. $-a hat6skdr6be utal.
El(izi| felsorol6sb6l l6that6, hogy ezek a feladatok nem jelentkeznek napi rendszeressdggel,
ezdrt javasolja 6 6rds 6l16sra a vezetl-helyettesi ptiydzat kiiriis6t, 6s mindemellett fontos
szempont a krilts6gkimdlds is.

Az 6llamhdztartisrol szolo 2011. dvi CXCV. tdrvdny 9. $-a rendelkezik arr6l, hogy a
koltsdgvetdsi szerv ir6nyit6sa mely hat6sk<jrok gyakorl6srit jelenti. Ezen szakasz d) bekezdese
alapj6n ,,a kalrcdgvetdsi szerv gazdasdgi vezet6jdnek kinevezdse vaglt megbizdsa, felmentdse
vagt megbizdsdnak visszavondsa, " is ebbe a k6rbe tartozik.

Magyarorsz6g helyi dnkorm6nyzatairol sz6l6 201l. 6vi CLXXXIX. torvdny 42. g-a kimondja,
hogy ,l kdpviselS-testillet hatdskardb1l nem ruhdzhat| dt:" ,,2. szervezetdnek kialakitdsa ds
m{ikaddsdnek meghotdrozdsa, a firvdryt dltal hatdskdrdbe utalt vdlasztds, kinevezds, vezetdi
mesbizds;"

Fentiek alapj6n a K6pviselo-testtiletnek a GAMESZ igazgat6helyettesi (gazdas6gi vezetoi)
pozicioijitra (mely magasabb vezetoi megbiz6s) ptiytnalot kell kiirnia.

A GAMESZ esetdben a magasabb vezetoi megbizisra vonatkoz6 palydzati kiirds, valamint a
beoszt6s betdlt6sdnek feltdteleit a kdzalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l6 1992. evi XXXIIL
tdrvdny (a tov6bbiakban: Kjt.) 20lA.,2018. es 23. $-ai, valamint a kozalkalmazottak
jog6ll6s6r6l sz6l6 1992. evi XXXIII. t<irveny vegrehajtris6rol a helyi onkorminyzatok 6ltal
fenntartott szolg6ltat6 feladatokat ell6t6 egyes koltsegvetesi intdzmdnyekndl cimii 7711993.
(V.12.) Korm. rendelet hatdrozza meg (eloterjeszt6s l. melleklete).
A hatinozati javaslat szerinti piiytnati kiirds a hivatkozott jogszab6lyoknak megfelel6en
kertilt me gfo galm azdsr a.

Hat{rozati javaslat Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkorm iny zat Kdpviselo-testtilete
a Budapest Fov6ros XVL kertileti Onkorm6nyzat Gazdasdgi,
Mrik<idteto - Ell6t6 Szervezet igazgatohelyettesi megbizdsira
piiy dzatot ir ki, az al6bbiak szeri nt :

BUDAPEST T6VANOS XVI. KERULETI ONXONTITANYZAT
KEPVISEI,6-TBSTUIPTN

PALYAZATOT HIRDET

a Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkormdnyzat Gazdas6gi, Mrikodteto - Ellet6 Szervezet
p6nztgyi foeload6 munkak6rdnek betrjltdsdre magasabb vezetoi (igazgat6helyettesi)

megbiz6ssal, az alitbbrak szerint :

A ktizalkalmazottijogviszony id6tartama:hatirozatlan idejti kozalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatds jellege: reszmunkaido 6 6r6ban

A magasabb vezet6i megbizds kezd6 napja: 2017. m6jus 18.

A magasabb vezet6i megbizfs megsziin6s6nek id6pontja:2022. mdjus 17.
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A munkav6gz6s helye: I163 Budapest, Havashalom utca 43

A munkakiirbe tartoz6, illetve a vezet(ii (igazgat6helyettesi) megblzrissal j{r6 l6nyeges
feladatok:
Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkormdnyzat Gazdasdgi, Mukddteto - Ell6t6 Szervezet
intdzm6ny, mint onkorminyzati alapit6sri kdlts6gvetdsi szerv gazdasdgi vezetoi feladatainak
ell6t6sa az allarrthdnaftasr6l sz6l6 tcirvdny vdgrehajt6s6r6l rendelkezo 36812011. (XII. 31.)
Korm. rendelet I l. $-5ban meghat6rozottak szerint.

A piiy iuat elnyer6s6nek felt6telei:

a. foiskola vagy egyetem
b. az iilamhitztart6sr6l sz6l6 t<irv6ny v6grehajt6s6r6l rendelkezo 36812011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 12. $ (l) es (2) bekezddseiben foglaltaknak megfeleloen:
felsooktat6sban szerzett v6gzettsdg ds emellett

c. okleveles kOnyvvizsg6loi vagy tilamhdztart6si mdrlegk6pes kcinyveloi szakkepesites
vagy az engeddlyez6s szempontjAb6l ezzel egyendrtdkri szakkdpesit6s, vagy

d. gazdasdgi vezetoi, bels6 ellenori, drvdnyesitoi, pdnztigyi ellenjegyzoi - 2012.janu6r l.
elott az Aht. szerinti ellenjegyzoi -, vagy a sz6mvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. torveny (a

tov6bbiakban Szt.) 150. $ (l ) 6s (2) bekezdese szerinti feladatok ell6t6s6ban
koltsdgvetesi szervndl szerzett legaldbb cit dves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint
mdrlegkdpes konyveloi szakkdpesitdssel vagy a felsooktat6sban szerzett gazdas6gi

szakkepzetts6ggel kell rendelkeznie
e. a gazdasiryi vezetonek szerepelnie kell az Szt. l5l. $ (3) bekezd6se szerinti

nyilv6ntart6sban, rendelkeznie kell a tev6kenys6g ell6t6s6ra jogosit6 engeddllyel
f. rendelkeznie kell felhaszn6l6i szintti MS Office (irodai) alkalmaz6sok ismerettel
g. btintetlen elo6let
h. magyar6llampolg6rs6g
i. cselekvokdpess6g
j. vagyonnyilatkozat-tdtel
k. a magasabb vezet6 beoszt6s ell6t6s6ra megbiz6st az kaphal, aki a munk6ltat6val

kozalkalmazotti jogviszonyban 6ll, vagy a megbizdssal egyidejtileg kozalkalmazotti
munkakcirbe kinevezheto.

A pily 6zat elnyer6s6n6l el6nyt j elent:
a) 5 6v vezetoi tapasztalat,
b) Saldo Creator integr6lt sz6mviteli informiici6s rendszer ismerete.

A piiy 6zat r6szek6nt benyrij tandri iratok, igazol{sok:
a) apdlyazo szakmai eletraiza,
b) a vdgzettsdget es szakmai gyakorlatot igazol6 dokumentumok, k6pesitesi eloir6sok

m6solata,
c) 3 h6napn6l nem regebbi eredeti btintetlen elodletet igazol6 okirat (erkdlcsi bizonyitv6ny),

d) nyilatkozat a pirlydzati anyag kezeles6rol az adalvedelmi torveny figyelembe vetel6vel

e) nyilatkozatot, melyben a ptiydz6 hozzitjdrul ahhoz, hogy p6ly6zati anyagitt a Szakmai-

szak6rtoi Bizotts6g, tov6bb6 a Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkorm6nyzat

Gazdas6gi 6s Pdnztigyi Bizotts6ga, valamint K6pviselo-testtilete megismerje, ds abba

betekintsen,
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0 nyilatkozat an6l, hogy a palyiaat elfogadrisara vonatkoz6 eloterjesa6st a Kdpviselo-
testtilet z6rt til6sen tir gy alja- e,

g) nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tdteli k<itelezetts6g v6llalas6r6l.

A phly 6zat benyrijtris6nak hatdrideje:
2017. mrijus 3.

A piiy inat elbirdLisdnak hatirideje:
2017. milus 17.

IIletm6ny:
A kdzalkalmazottakjog6ll6s6r6l sz6l6 1992. evi XXXIII. tcirveny, 6s a vdgrehajt6s6r6l sz6l6
7711993. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti magasabb vezetoi p6tl6k alapjan kertil
megiillapit6sra.

A palytuatot Budapest Fovaros XVI. keriileti OnkormdnyzatPolgitrmesteri Hivataldnak Hum6n
Ugyosa6lyahoz kell eljuttatni zirtboitekban. Cim: I163 Budapest, Havashalom u. 43.
A borit6kra kdrjtik r6imi: a piiyaz6 nevdt, cim6t, ds hogy ,,p6lyiuat a GAMESZ
igazgat6helyettes i m e gb izd sd ra. "

Informrici6t nyujt: Nyirin6 Kov6cs Ildik6 Kciltsdgvetdsi 6s P6nzrigyi irodavezeto (mail
nyiri@bpl 6.hu, tel: +361401 I 663).

A K6pviselo-testiilet felkdri a Polg6rmestert, hogy 2017. m6rcius
30-ai megjelen6ssel gondoskodjon a piiydzat kozzetetelerol a
Korminyzati Szemdlytigyi Szolg6ltato 6s Kozigazgatdsi Kdpzdsi
Kdzpont weboldal6n, valamint a XVI. Kertileti Ujs6gban es az
6nkorm6nyzat weboldal6n val6 megjelentetdserol.
A Kdpviselo-testtilet a szakmai elokdszito bizottsiigba a fenntart6
kdpviselojek6nt Dr. Csomor Ervin alpolg6rmestert, dr. Hajducsek-
L6posi Eniko gazdllkodasi tigyoszt6lyvezetot 6s Nyirin6 Koviics
Ildik6 koltsdgvetdsi ds p6nztigyi irodavezetot delegdlja.

Hat6rido: 2017. m6rcius 24.
Felelos: Kovdcs P6ter polg6rmester
(elfogad6sa egyszerti ig6nyel)

os xvt
61

Budapest, 2017. m6rcius 8.
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Mell6klet:
1 . mell6klet : Jogszab6lyi hivatkozri sok piiy inati kiir6sra vonatkoz6an

Tdrgyalisra kijeltilt bizottsrlg: Gazdasrigi 6s P6nziigyi Bizottsf g
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El6teriesztds l. mell6klete

Jogszabflyi hivatkozrisok pfly6zati kiirdsra vonatkoz6an

A Ktizalkalmazottak jogfllSsd16l sz6l6 1992.6vi XXXII. ttirv6ny

201A. $ (1) Kozalkalmazotti jogviszony pLlydzat alapj6n letesitheto. Csak olyan
kdzalkalmazottat lehet kinevezni, aki a piiydzaton reszt vett ds a piiydzati felteteleknek
megfelelt. A palyazatot - torvdny eltdro rendelkezdse hi6ny6ban - a kinevez6si jogkor
gyakorl6ja irja ki. Ha a palydzat kiirisa nem kdtelez6, a munkiitat6 ddnthet ar6l, hogy a
munkakdr, illetve a beoszt6s betolt6se ptiydzat alapj6n tortdnik.

(2).....
(3) A pelydzati felhivirsban meg kell jelolni:
a) amwkitltat6 6s a betciltendo munkakor,vezetoi beoszt6s megnevez6s6t,

b) a munkak<irbe tartoz6, illetve avezetoi beoszt6ssal jdr6 l6nyeges feladatokat,
c) a paly 6zat elnyer6sdnek valamennyi feltdtelet,
d) a piiy tnat r6szek6nt benyirjtand6 iratokat, igazol6sokat, tov6bb6
e ) a pdly 6zat benyrij t6s6nak feltdteleit ds elbir6l6sinak hat6ridej 6t.

(4) A piiytu;ati felhiv6st a kormdnyzati szemelytigyi igazgatisi feladatokat ell6t6 szerv (a

tov6bbiakban: szemelytigyi kozpont) intemetes oldaliin kell kdzzdtenni. Emellett a piiydzati
felhivdst, valamint a munk6ltat6ndl kdzalkalmazotti jogviszony kereteben pdlydzat n6lktil
betoltheto munkakort 6s a kinevezds felt6teleit (a tov6bbiakban: 6ll6shirdet6s)

a) ha a fenntart6 onkorm6nyzat, a szek,helydn,

b) ha a fenntart6 dnkormdnyzati t6rsul6s, a t6rsul6sban r6szt vevo dnkormiinyzatok
szdkhelydn is, tov6bb6

c) a munk6ltat6 a szekhelye 6s telephelye szerinti telepUldsen

a helyben szok6sos m6don kriteles kdzz6tenni. V6grehajtdsi jogszab6ly hivatalos lapban vagy

egydb m6don valo kozzet6telt is eloirhat. Ebben az esetben, tov6bb6 az a)-c) pontban foglalt
esetekben meg kell jelolni a ptiydzati felhiv6snak a szemdlytigyi kozpont honlapj6n val6

kdzzetdtelenek idopontj6t. A p6ly6zat benyirjtris6nak a hat6rideje a p6ly6zati felhiv6snak a

KO kdzzeteteleto
munkdltat6 vezet6sdre kiirt p6ly6zat eseten harminc napn6l - rovidebb nem lehet.

All6shirdet6s eset6n e hat6ridoket az 4) pont alapj6n tortdno kozz6tdteltol kell szrimitani.
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23. $ (1) A magasabb vezet6i, illetve vezetbi feladat ellftfsa magasabb vezeto, illetve
vezeto beoszt6sra tort6no megbizissal (a tov6bbiakban: megbizott vezeto) ttirt6nik. A
magasabb vezetor, illetve vezetoi megbiz6s feltdtele, hogy a kozalkalmazott - a kinevez6s
szerinti munkak<ire mellett - latja el a magasabb vezetoi, illetve vezetoi beoszt6sb6l eredo
feladatait. A megbizdst 6s annak elfogad6s6t irdsba kell foglalni. Magasabb vezeto - a 90. $-
ban foglalt kiv6tellel - csak fels6fokri iskolai v6gzetts6ggel rendelkezii kdzalkalmazott
lehet. Nem lehet megbizott vezeto a kdzalkalmazotla gyakornoki ido tartama alatt.

(2) A munk6ltat6 vezetoje es helyettese, valamint a munk6ltat6 mukddese szempond6bol
meghatSroz6 jelentosdgri feladatot ell6t6 vezeto magasabb vezet6nek min6siil. A magasabb
vezetoi, valamint vezetoi megbiz6sok kordt, tov6bb6 a megbizits feltdteleit a v6grehajtdsi
rende I et hatdr ozza me g.

(3) A magasabb vezetoi, valamint avezetoi megbfz6s jogszab6lyban megjelcilt, legfeljebb 5
6vig terjed6 hatirozott id6re sz6l.



(5) A piiyiz6 - a (3) bekezdds d) pontja alapj6n meghat6rozottakon tflmenoen - a
piiyinathoz csatolja

a) a munkiitat6 vezet6s6re kiirt pelyezat eset6n a munk6ltat6 vezetesere, fejlesztds6re
vonatkoz6 programjdt,

b) arr6l sz6l6 nyilatkozatdt, hogy a piiydzati anyagdban foglalt szem6lyes adatainak a
piiy inati elj 6r6ssal cisszeftiggdsben sztiksdges kezeldsdhez hozzitjilrul,

c) a kiildn jogszabdlyban vagy a pdlydzatban eloirt tov6bbi kovetelmdnyek igazol6srira
vonatkoz6 okiratokat.

(6) Jogszab6ly eltdro rendelkezdse hi6nydban masasabb beoszt6sra kiirt
piiydzatesetdn a piiyitzot a o1,lvdzati hat6rido leiirtdt koveto huszonesy napon beltil a
kinevezdsi, megbiz6si jogk<ir gyakorl6ja 6ltal ldtrehozott legal6bb hdromtagf, a betoltendo
munkakdr feladatait erintoen szak6rtelemmel rendelkezo bizottsdg hallgatja meg, melynek
nem lehet tagja - a helyi onkorm6nyzati kepviselo-testtilet tagja kiv6tel6vel - a kinevezdsi,
megbizdsi jogkor gyakorl6ja. A kinevezdsi, megbiz6si jogkcir gyakorl6ja a bizotts6g irdsba
foglalt vdlemdnyet mdrlegelve a p6ly6zati hat6rid6 lej6rt6t kovet6

a) hatvan napon beltil, vagy
b) elso til6sdn. ha e jogot testtilet gyakorolja,
ddnt a kozalkalmazotti jogviszony ldtesftdserol, illetve avezetoi megbiz6sr6l. Egyebekben a

piiy 6zat e I b ir6l 6s6nak rendj 6t a munk6lta to hatdr o zza m e g.
(7) A benyrijtott p6ly6zat tartalma - torveny eltdro rendelkezese hi6nydban - csak a piiydzo

beleegyez6sdvel kdztilheto harmadik szemellyel. Sikertelen pLlytuat eset6n a pdlytu6 rdszere
apilydzati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a ptiyazo az titala benyirjtott, szemdlyes
adatokat tartalmazo adathordoz6t a pdlyinat elbir6l6si hat6ridejdtol sz6mitott kilencven napon
beliil nem veszi 6t, azokat meg kell semmisiteni ds szemdlyes adatait tdrolni kell.

(8)-(e)
2018. $ (1) A magasabb vezeto es a vezeto beoszt6s ell6t6s6ra sz6l6 megbizasra a 20lA. $

(l) 6s (3)-(8) bekezd6sei alkalmaz6stxal ptiyttzatot kell kiimi. A p\Iyinatot a megbiz6si
jogkcir gyakorl6ja irja ki.

(2) A pdlyinatban meg kell jel6lni, hogy a magasabb vezeto, illetve a vezeto beoszt6s
elliit6siira megbiz6st azkaphat, aki a munkdltat6val kozalkalmazotti jogviszonyban tilI, vagy a
me gbiz6ssal egyidej tile g kdzalkalm azotti munkakdrbe kinevezheto.

(3) Ha e tdrvdny alapj6n a magasabb vezeto, illetve vezeto beoszt6s ell6t6s6hoz piiyinatot
kell kiirni, aptiytnatban meg kell jelcilni a kdzalkalmazott iital betdltendo munkakdrt is.

(a) Ha a magasabb vezeto, illetve avezeto beosztiissal tort6no megbiz6shozkozalkalmazotti
jogviszony l6tesftdse is sziiksdges - torveny elt6ro rendelkez6se hi6ny6ban - a kinevez6si
jogkor a megbiz6si jogkdr gyakorl6j6t illeti meg.

7711993. (V. 12.) Korm. rendelet

a ktizalkalmazottak jogdlkisd16l sz6l6 1992.6vi XXXIII. ttirv6ny
v6g rehaj t6s6 16l a h elyi ti n ko rm 6 nyza to k Sltal fe n n ta rto tt szolgiltat6

feladatokat ell5t6 egyes ktilts6gvet6si int6zm6nyekn6l

A kdzalkalmazottak jo96ll6s6r6l sz6l6 1992. evi XXXIIL torv6ny (a tov6bbiakban: Kjt.) 85.

$-6nak (4) bekezdes6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n a Korm6ny a kOvetkezoket rendeli el:

1. S A rendelet hatdlya kiterjed a gazdasirgi-mtiszaki szolgfltat6, teleknyilv6ntarto es

mriszaki informatikai, teleptilds- 6s intezm6nyell6t6, teleptiles-tizemeltet6si 6s gondnoki, a
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2. szdmu melldklet a 77/1993'. ff. 12.) Korm. rendelethez

A ktizalkalmazottak 6ltal bettilthetl vezetfii beosztfsok, munkaktirtik fizet6si osztdlyba
sorol6si16l

I

Munkakordk, beosztdsok

Fizetesi oszt6lyok

A B C D E F G H I J

Int dzmdnyv ez etd -helyet t e si b e o s z t ds ok.

Igazgatohelyettes
+ * * * *
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piacfeltigyeleti tevekenysdget vegzo, a csalidi rendezv6nyeket lebonyolit6, k6beltelevizi6t
iizemelteto, valamint - ha jogszabiiy m6sk6nt nem rendelkezik - egydb szolg6ltat6
tevdkenys6get vegzo kdltsdgvet6si szervekben foglalkoztatottak kozalkalmazotti
jogviszonydra.

1/A. $
ItB. $ (1) A Kjt. 22. $ (l) es (2) bekezdesdvel dsszeftigg6sben a munk6ltat6

alaptev6kenysdgdnek ell6t6srival osszefiiggo munkakdmek minostilnek a rendelet 2. szdmu
melldklet6ben az tigyint6zoi munkakori csoportban felsorolt munkakdrok.

(2)
1/C. $
2.$
3. $ (l) Magasabb vezet6 a ktilts6gvet6si szerv vezetfje 6s helyettese (helyettesei).
(2) Yezetit az intezmeny szeryezeti es mukdddsi szabiiyzatdban meghatirozott 6n6ll6

szervezeti egys6g vezetdsdvel megbizott, illetoleg ezzel azonos jo96ll6sri k<izalkalmazottja.
4-s.$
6.$
7.$
8.$
9. $ A fizetdsi oszt6lyokbatartozo egyes munkak<jrOket a 2. szdmu mell,iklet tartalmazza.

10.$
l0/A. $ (1) A vezet6i p6tl6k m6rt6ke nem lehet kevesebb:
a) intezmeny v ezetoi munkaktj rd kn6 I a p 6 t I d k al ap 2 5 0o/o - ttnii,
b) intfizmfinyvezet6-h elyettesi m unkakti rtikn6l a p6tl6kalap I 50 7o -6 n 61,

c) egyeb 6n6llo szervezeti egys6get ir6nyit6 vezetoi munkakdrokn6l a p6tl6kalap 125%-

6n61.

11. $ (l) Ez a rendelet a kihirdetesdt kdveto 15. napon ldp hat6lyba.



Az rlllamhiztartilsr6l sz6l6 20ll.6vi CXCV. ttirv6ny v6grehajtrlsf16l rendelkez6
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Avr. 1 l. $ (l) A koltsdgvet6si szerv gazdasdgivezetoje

a) vezeti 6s ellenorzi a gazdasitgi szervezetet,

b) felelos az e rendeletben szitmitrameghatdrozott feladatok ell6t6s66rt, 6s

c) a koltsdgvet6si szerv m6s szervezeti egysegdhez beosztott, tovdbbd a koltsdgvetdsi
szewhez rendelt mds kdltsegvet6si szerv alkalmazdsitban iilo, a tervezdssel, gazddlkod6ssal,

frnansziroz6ssal, adatszolg6ltat6ssal ds besz6molSssal kapcsolatos feladatok elldt6s66rt felelos
szemdlynek ir6nymutat6st ad.

(2) Ha a gazdasdgi szewezet feladatait a 9. $ (3) bekezd6seben foglaltak szerint tcibb

szervezeti egysdg l6tja el, gazdasiryi vezetonek e szervezeti egysdgek vezetoinek ir6nyitrls6t
vegzo, ennek hi6ny6ban a szeryezeti 6s mtikrjddsi szab6lyzatban megjeltilt szem6lyt kell
tekinteni.

(3) A gazdasiigi szervezettel nem rendelkezo kdltsegvetdsi szervnel gazdasdgi vezetot nem

kell megbizni, e rendelet gazdasdgi vezetore meghatdrozott kovetelm6nyeit
a) az dnkorm6nyzati hivatal, a t6rsuliisi tan6cs munkaszervezeti feladatait ell6t6

kolts6gvetdsi szerv v ezetojere, illetve
b) az irinyit6 szerv vagy az ir6nyit6 szerv dontese alapjdn az irdnyito szerv ir6nyitisa alit

tartozo m6s koltsegvet6si szerv vezetojere

kell alkalmazni, kiv6ve ha az onkorm6nyzati hivatal, illetve a t6rsul6si tan6cs

munkaszervezeti feladatait ellet6 kdltsegvet6si szerv 6llom6nydban van olyan szem6ly, aki

megfelel az e rendel et gazdasdgi vezetore meghatirozott kovetelmdnyeknek ds a kdlts6gvetesi

szery yezetdje a 9. $ (1) bekezddse szerinti feladatok ell6t6s6ra ir6sban kijeldlte. Az e

bekezddsben meghat6rozott esetben a 9. $ (l) bekezddse szerinti feladatok ell6t6s6drt

aza)esb)pontban meghat6rozott szem6ly felel az e bekezd6sben meghatdrozott kiv6tellel.
(4)
(4a)
(5) E rendelet gazdasdgi vezetore vonatkoz6 rendelkezdseit a 9 $ (6) es (7) bekezdese

esetdn a kezelo szervn6l a kezelt kdzponti kezeldsu eloirdnyzatokkal, fejezeti kezelesu

eloirinyzatokkal, elkiil<jnitett 6llami p6nzalapokkal vagy t6rsadalombiztosit6s p6nztigyi

alapjaival kapcsolatban a tervezdsi, gazd6lkod6si, finanszirozdsi, adatszolg6ltat6si ds

besz6mol6si feladatok ell5t6s66rt felelos szervezeti egysegek vezetoire lezve is alkalmazni

kell.
(6) A gazdas6ei vezeto a feladatait a koltsdqvetdsi szerv vezetojenek kozvetlen vezetdse es

lett I ael.A a ell6tott
kdlts6evet6si szerv dnek helvettese abban az esetben is , ha munkakori elnevezdse,

beoszt6sa ezt nem jeloli. Ezek a rendelkezdsek nem vonatkoznak a Legfobb tgyeszseg, az

<inkormdnyzatihivatal, a korm6nyhivatal, az auton6m |llamigazgat6si szerv, valamint - a(7)
bekezddsben foglaltak kivdteldvel - a miniszt6rium gazdasdgi vezetoj6re, akik a szervezeti 6s

mrikdd6si szabirlyzatban megjelolt szemely vezet6se ds ellenorzdse alatt letj6k el feladataikat.
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Avr. 12. $ (1) A gazdasdgi vezetonek a felsooktatdsban szerzett v6gzetts6ggel - 6llami
felsooktat6si int6zmdny gazdasitgi vezetojenek a felsooktat6sban szerzett vegzetts6ggel 6s

gazdasirytudom6nyok kdpzdsi tertileten szerzett szakkdpzettsdggel - ds emellett
a) okleveles k<inywizsg6l6i vagy 6llamhdztartdsi merlegkepes konyveloi szakkdpesitdssel

yagy az enged6lyezes szempontjAb6l ezzel egyendrtdkri szakkepesitessel, vagy
b) gazdasigi vezetoi, belso ellenori, erv6nyesitoi, penztigyi ellenjegyzoi - 2012. janu6r l.

elott az Aht. szerinti ellenjegyzoi -, vagy a szfmvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. tdrveny (a

tov6bbiakban: Szt.) 150. $ (l) es (2) bekezddse szerinti feladatok ell6t6s6ban kdltsdgvet6si
szervndl szerzett legal6bb 6t 6ves tgazolt szakmai gyakorlattal, valamint m6rlegk6pes
konyvel6i szakk6pesitdssel vagy a felsooktat6sban szerzettgazdasdgiszakkepzetts6ggel

kell rendelkeznie.
(1a) Ha a kdlts6gvetdsi szervnel apenztgyi-sz6mviteli feladatok ell6t6s6t 6n6ll6 szervezeti

egys6g vegzi, ds annak vezetoje megfelel az (1) bekezdds szerinti feltdteleknek, a gazdasdgr

vezetonek - az (l) bekezddsben foglaltakt6l elt6roen - a felsooktat6sban szerzett gazdasdgi

szakkepzettseggel 6s koltsdgvetdsi szervn6l szerzett ot 6v vezetoi tapasztalattal kell
rendelkeznie.

(2) A gazdasilgi vezetonek szerepelnie kell az Szt. 151. $ (3) bekezdese szerinti
nyilv6ntart6sban, 6s rendelkeznie kell a tev6kenys6g ell6t5sdra jogosit6 engeddllyel, kiveve ha

azSzt. 150. $ (1) 6s (2)bekezddse szerinti feladatokat ell6t6, a gazdasiryi vezeto irdnyit6sa
alatt 6116 alkalmazottak kdztil legal6bb egy rendelkezik az (1) bekezdds szerinti
szakkepesitdssel, szerepel az Szt. 151. $ (3) bekezd6se szerinti nyilv6ntart6sban 6s

rendelkezik a tevdkenysdg ell6t6s6ra jogosito engedellyel.
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