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Kdsziilt a 201 7. m6jus 17. napj iin tartand6 kdpvisel6-testi.ileti iildsre.
K6szitette: Nyirind Kovrics Ildik6 k<iltsdgvet6si ds pdnziigyi irodavezeto
Erdosn6 dr. Kocsis Helga humdn iigyoszt6lyvezet6
Trirgy:

Zirt

a Budapest F6v6ros XVI. keri.ileti
Onkormrinyzat Gazdasrigi, Mrikddteto- Ell6t6
Szervezet magasabb vezet6jdnek
igazgat6helyettes6nek megbiziisiir6l
Ddntds

inl6st ig6nyel a

Mirtv 46. $ (2) bek. b) pontja

alapjrin!
Tisztelt K6pviselti-testtiletl

A Kdpviselo-tesfilet a 9112017. (III.22.) Kt. hat6rozatiival piiyAzatot irt ki Budapest Fcivaros
XVI. kertileti 0nkormrinyzat Gazdasr{gi, Mrikddtet6- Ellit6 Szervezet6nek (a tov6bbiakban:
GAMESZ) igazgat6helyettesi megbiziisiira (El<iterjeszt6s 1. melldktete).
A pitlyiuat benyrijt6sdnak hatrirideje 2017. mijus 3. napj6n jdrt le.
P 6ly iualot nyrij tott be :
Nagy Agnes (Pdlyhzara az eloterjesztds 2. melldkletdben taldlhat6.)

Nagy Agnes z6rt iil6s tartAsat kdfie

A

Szakmai Elok6szit6 Bizottsdg (a tovribbiakban: Bizottsdg) 2017. m6jus 4. napj6n tartotta
tildsdt. A Bizottsiig meg6llapitotta, hogy a pilyizat a formai 6s tartalmi kdvetelmdnyeknek
megfelel. A Bizotts6g javasolja a K6pviselo-testiiletnek, hogy Nagy Agnes pitlyi.zot bizza
meg a GAMESZ igazgatlhelyettesi pozici6 betdltdsdvel. (A Bizottsrig jegyzokdnyve az
eloterjesztds 3. melldkletdben tal6lhat6.)

A jeldltet a Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizotts6g a 2017. mrijus 16-ai iil6s6n fogia meghallgatni'
A Gazdasrigi 6s P6nztigyi Bizotts6g hatirozatil ezt kdvet6en j uttatjuk el a Kdpvisel6+estiilet
tagiaihoz.
K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hozza meg ddnt6sdt!

Hatirozati j avaslat:

Budapest Foviiros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pviselo{estiilete

Nagy Agnest bizza meg a Budapest Fovriros XVI. keriileti
Onkormiinyzat Gazdas6gi, Mrikiidteto - Elldt6 Szervezet
igazgat6helyettesi feladatainak elletas6val, 2017. m6jus 18-at6t 5
6v idotartamra.
Az illetm6ny a kdzalkalmazottak jogrill6s6r6l sz6l6 1992. 6vi
XXXIII. tdrvdny, ds a vdgrehajtris5r6l sz6l6 7711993. (V. 12.)
Korm. rendelet szerinti magasabb vezet6i p6tl6k. atapjdn, az
illetmdnykieg6szitds Budapest F<iviiros XVI. keriileti Onkormiinyzat
polgiirmester6nek ddntdse alapjdm kertil me96llapitdsra.

A Kdpvisel6+esti.ilet felkdri a polgdrmestert, hogy gondoskodjon a
vezetoi megbiz6ssal kapcsolatos munkaiigyi dokumentumok
ritad6srir6l.

Hatrlrido: 2017 . mijus 22.
Felel6s: Koviics P6ter polgdrmester
(minositett tcibbs6get igenyel az SzMSz 18. $ (2) b) pontja alapjrin,
tov6bb6 g6pi titkos szayazAst ig€nyel az SzMSz. 17. $ (1)
bekezd6se drtelm6ben)

Budapest,2017. m6j us 5.

/?cr:c:a

I

Dr. Csomor Ervin
alpolg6rmester

L

jegyzo

Mell6klet:
l. melldklet: Pitlyiaatikiiris - 9112017. (111.22.) Kt. hatiirozat
2. mell6klet: Nagy Agnes palytrzata
3. mell6klet: Szakmai Elok6szito Bizotts6g jegyzokdnyve

Tirgyaklsra kijeltilt bizottsrig: Gazdasdgi

6s

P6nziigyi Bizottstig

2

E16terjeszt6s 1. mell6klet

HATAROZAT:
Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pviselotestiilete a Budapest Fovdros XVI. keriileti Onkormdnyzat
Gazdas6gi, Mr.ikridteto - Ell6t6 Szervezet igazgat6helyettesi
megbiz6s6ra piilyizalol ir ki, az al:iLbbiak szerint:

91t2017.011.22.) Kt

BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI

6NxorurANvzar
KEPVTSEL6.TESTULETE

PALYAZAToT HiRDET
a Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkorm lnyzat Gazdasigi,

Miikddtet<i

- Ell6t6

Szervezet p6nziigyi

f<iel6ad6

munkakdrdnek betciltdsdre magasabb

vezeloi

(igazgatrlhelyettesi) megbizdssal, az aLibbiak szerint:

A ktizalkalmazotti jogviszony id6tartama:
k<izalkalmazotti j

hatarozatlan idejii

ogviszony

A foglalkoztatrls jellege: rdszmunkaido 6 6r6ban

A magasabb vezet6i megbizfs kezd6 napja: 2017. m6jus

I8

A

magasabtr vezetSi megtrizis megsziin6s6nek id6pontja:
2022. milus 17.

A munkav6gz6s helye: I 163 Budapest, Havashalom utca 43.

A munkaktirbe tartoz6, illetve a vezetfi (igazgattihelyettesi)
megbizrlssal jd16 l6nyeges feladatok:
Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkorm lnyzat Gazdaslgi,
Miikddtet6 - Ellit6 Szervezet intdzm6ny, mint cinkormrinyzati
alapitrisf kdlts6gvet6si szerv gazdasdgi vezet6i feladatainak
elkitrisa az 6llamh6zt artasr6l sz6l6 tdrvdny vdgrehajtdsrir6l
rendelkez6 36812011. (XII. 3 I .) Korm. rendelet I I . $-6ban
meghatarozottak szerint.

A prllyizat elnyer6s6nek felt6telei:

a.
b.

c.

foiskola vagy egyetem
az iilamhiatart6sr6l sz6l6 tOrvdny v6grehajtris6r6l rendelkez<i
36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. $ (1) 6s (2)
bekezddseiben foglaltakrak megfelel6en: fels6oktat6sban
szerzeff vegzettsdg 6s emellett
okleveles ktinyrwizsgril6i vagy 6llamh6ztartdsi m6rlegkdpes
kdnyvel6i szakk6pesitds vagy az enged6lyez6s szempontjdb6l
ezzel egyen6rtdkri szakkdpesitds, vagy

J

d.

gazdas6gi vezet6i, belso ellen6ri, 6rv6nyesit6i, p6nztigyi
2012. janu6r 1. el6tt az Aht. szerinti
ellenjegyzoi
ellenjegyz6i -, vagy a szdmvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tdrvdny
(a tov6bbiakban Szt.) 150. $ (1) ds (2) bekezd6se szerinti
feladatok ell6taseban k<ilts6gvet6si szervn6l szerzett legakibb
6t 6ves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint m6rlegkdpes
kdnyvel6i szakkdpesit6ssel vagy a fels6oktatAsban szerzett
gazdasigi szakkdpzetts6ggel kell rendelkeznie
a gazdasdgi vezetonek szerepelnie kell az Szt. 151. $ (3)

-

e.

f
g.
h.

i.
j.

k.

bekezddse szerinti nyilv6ntart6sban, rendelkeznie kell a
tev6kenys6g elLit6srira jogosit6 engeddllyel
rendelkeznie kell felhaszniil6i szintti MS Offrce (irodai)
alkalmaz6sok ismerettel
biintetlen el66let
magyar6llampolgrlrs6g
cselekvok6pess6g

vagyonnyilatkozat-tetel
a magasabb vezeto beosztas elldtdsara megbiz6st az kaphat,
aki a munk6ltat6val kdzalkalmazotti jogviszonyban 6ll, vagy
megbiz6ssal egyidejtileg kdzalkalmazotti munkakdrbe

a

kinevezhet6.

A pilyizat elnyer6s6n6l el6nyt jelent:
a) 5 dv vezet6i tapasztalat,

b) Saldo Creator integrdlt sziimviteli inform6ci6s

rendszer

ismerete.

A p6lyinat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, igazolisok:

a)
b)

a palyiv,6 szakmai dletrajza,

a vdgzettsdget ds szakmai gyakorlatot igazol6 dokumentumok,
k6pesitdsi elSirasok miisolata,

c) 3 h6napn6l nem r6gebbi eredeti biintetlen el66letet igazol6
okirat (erk6lcsi bizonyiwanY),

d)
e)

nyilatkozat

a pilyiaati anyag kezel6s6r<il az adatvddelmi

tdrvdny fi gyelembe vdteldvel
nyilatkozatot, melyben a pilytrz6 hozzAi rd ahhoz, hogy
pirlytj2:ati anyagit a Szakmai-szak6rtoi Bizottsrig, toviibb6 a
Budapest Fovdros XVI. keriileti Onkorm itnyzat Gazdasiryi ds
P6nzi.igyi Bizottsega, valamint K6pviselo-testiilete
megismerj e, 6s abba betekintsen,

f)

nyilatkozat arr6l, hogy

a

pilybzat elfogadrisara vonatkoz6

eloterjesa6st a K6pvisel<i-testiilet ziirt iildsen trfugyalja-e,

g) nyilatkozat
v6llalasrir6l.
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a

vagyonnyilatkozat-tdteli

k<itelezetts6g

A pily 6zat

benyrij trisrinak hat6ridej e:

2017. m6jus 3.

A pdlyrizat elbirrlldsdnak hatrirideje:
2017. m6jus 17.

Illetm6ny:

A

k6zalkalmazottak jogdlldsdr6l sz6l6 1992. 6vi XXXIII.
tdrvdny, 6s a v6grehajtdsdr6l sz6l6 7711993. (V. 12.) Korm.
rendelet szerinti magasabb vezet6i p6tl6k alapjan kertil
meg6llapitrisra.

A

p6lyr2atot Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkorm6nyzat
Polg6rmesteri Hivatal6nak Humdn Ugyos ztitlytthoz kell
eljuttatni z6rt borit6kban. Cim: 1163 Budapest, Havashalom u.
+ r-

A boritdka kerjtik niimi: a p lytuo
,,P irly 6zat a

nev6t, cimdt, ds hogy
GAMESZ igazgat6helyettesi megbiz6s6ra."

Inform6ci6t nyujt: Nyirind Kovdcs Ildik6 Kdltsdgvet6si

Pdnziigyi irodavezet6

(mail:

6s

nviri@bo16.hu, tel:

+3614011663).

A

K6pviselo+estiilet felkdri a Polgdrmestert, hogy 2017.
mrircius 3O-ai megjelendssel gondoskodjon a pdlyiuat
kdzzdtdlel5rol a Kormiinyzati Szemdlyiigyi Szolg6ltat6 6s
Kcizigazgatrisi K6pz6si Kdzpont weboldal6n, valamint a XVI.
Kertileti Ujsdgban 6s az Onkormrinyzat weboldal6n val6
megjelentetds6rol.

A Kdpviselo-testtilet a szakmai

el6kdszit<i bizotts6gba a
lenntart6 kdpviselojek6nt Dr. Csomor Ervin alpolgiirmestert,
dr. Hajducsek-L6posi Eniko gazd6lkod6si tigyoszt6lyvezet6t 6s
Nyirin6 Kov6cs Ildik6 kdltsdgvetdsi 6s p6nztigyi irodavezet6t
deleg6lja.
Hatrirido: 2017. marcius 24.
Felelos : Kovilcs Pdter polgrirmester
(15 igen, 0 nem, 0 tart6zkod6s)

)
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Szem6lyes adatok

Ndv:
Sziiletisi hely, id<!:
Csalidi rillapot:
Lakcim:
Eldrhetris6g:

Nagy,Agses
Budapest, 1974. augusztus 17.
haj adon
1201 Budapest, forontAl u. 42.
06/30/9-52-32-77, nagy_agnes@t-online.hu

Tanulmdnyok
Iskolai vdgzetts6g:

200 6-2007 Szofi sztika-Penta Unio
oddtandcsadti
addtanacsadd klp:is

2002 - 2O05.Nyugat-Magyarorsz6gi Egyetem,.Sopron
okleveles kiizgazddsz

pdnz

g

fdszakirdny

.eurdpai unitis pdnz gtek melldk szakirdny
1999 - 2002 Kodokinyi Jfnos Ftiskola; Szdkesfeh6rvar
kdzgozdtisz
v d I I a I ko zds i s z a kir dny
1994 - 1996 Szdmalk Rt. OKK
mdrlegkipes kiinyve16
1988

-

1992 Teleki Blanka K1zgazdasAgi Szakkdz€piskola

kipesitett
Egy6b

ismeretek:

kb

nyveld, vtillalati

te nez6,

statisztikus

alapfokri TB iigyint6z6
n6met nyelv - kdzdpfok C tipusri nyelwizsga
angol nyelv - alapfok

felhaszn6l6i szintii sz6mit6g6pkezeloi ismeret
/\4S Oftlce, Kulcssoft, SAP, SALDO, egydb integrrilt rendszerek/
jogositv6ny - B kateg6ria

Szakmai tapasztalatok
2016. szeptember 15.2017. januar 31.

Budapest F6vriros XVI. ker. GAMESZ
Megbizott intdzmdnyvezet6

A korribbi int6zminyvezet6 t6voz6srival

a

intdzm6nydnek vezetdse, ellenjegyzdsek
koordin6kisa.

is feladatainak

GAMESZ teljes

GAMESZ intdzmdnyeinek miikcidtetds6vel, GAMESZ
munkafolyamatainak vezetdsdvel ds ellen6rzds6vel, munkaiigyi
folyamatok szervezdsdvel foglalkoaam.
2010. okt6ber 1 .2016. szeptember 14.

Budapest Fcivriros XVI. ker. GAMESZ
Gazdasiigi vezct5

A gazdasdgi, miikridteto szervezet ald. rarroz6 kdlts6gvetdsi
szervek gazdasdgi, pdnztigyi ir6nyittisa

A2014.6vi [j 6llamh6ztartdsi szdmvitel bevezet6se a Saldo
Integriilt sziimviteli rendszerdnek bevezet6s6vel egyidejiileg
Tdbbsz6ri dtalakuldsi folyamatok levezdnyl6se, iskoLik ritvdtele
a GAMESZ rendszerdbe majd 6lad6sa a KLIK r6szdre

2010.

junius l.-

N Balance and Ta,r Kft.
Szrirnviteli 6s ad6taniicsadri tev6kenysdgii cdg
UgyvezetS

2002

-2008

szrirnviteli 6s ad6z6si teriilet szakmai itinyit6sa (iigyfelek
rdsz6re is)
r6szvdtel az analitikus 6s f6k6nyvi kdnyvel6sben
6ves beszdmol6k dssze6llit6sa
bevall6sokelkdszitdse
bdrsz6mfejtds
iizletviteli- ds ad6tanricsadris a megbiz5k rdszdre
kapesolattartis a hivatalokkal
p6nztigyi tervek k6szitdse
p{lyiaalokk6szitdse, p6nziigyi elsz6moliisa
terv-t6nyosszehasonlitiis,elemz6s
banki hitelk6relmek, kdszitdse

ELODEA Kdnlwel6iroda Kft.
Szrlrnviteli szolg6ltat6 c6g, fokdnt utazisi iroddk reszere ydgzi
speci6lis sz6mviteli 6s ad6zrisi feladataik elLit6s6t, ad6ziissal
kapcsolatos tan6csaddst

Feladatok:

Ugyvezeto, f6k6n1wel6:

sz6mviteli ds ad6z6si tertlet szakmai iriinyitfua
r6szv6tel az analitikus 6s fokdnyvi kdnyvel6sben
dves beszrimol6k dssze6llit6sa
bevall6sok elkdszitdse
b6rszrimfejtds
iizletyiteli tanricsad6s a megbiz6k rdszdre
kapcsolattartris a hivatalokkal
p!,nzilgy i tervek k6szit6se
terv-tdny 6sszehasonlitiis, elemzds
banki hitelk6relmek, pdlydzatok kdszitdse
pdnztigyi- ds sziimviteli szoftverfejlesads
1998. mrircius

l.

2010. m6jus 31 .

Feladatok:

1995

-

t997

Feladatok:

-

N Balance N Sziimviteli Bt.
Csaladi tulajdont szimviteli szolgdltat6 c6g, v6llalkoz6sok 6s
egydni v6llalkoz6k rdszdre v6gzi sziimviteli 6s ad6zrisi feladataik
ell6t6s6t, ad6z6ssal kapcsolatos taniicsadiist
Fokcinlwelo:
- szrimviteli ds ad6zrisi teriilet szakmai irilnyit6sa
- r6szvdtel az analitikus ds fokdnlwi kdnyveldsben
- ives beszrimol6k 6sszeellit6sa
- bevalkisokelkdszitdse
- bdrszrimfejtds
- tizletviteli taniicsad6s a megbiz6k rdszdre
- kapcsolattartas a hivatalokkal
- pdnziigyi tervek kdszitdse
- terv-tdnydsszehasonlit6s,elemzds
- banki hitelk6relmek, p6ly6zatok kdszil6se
- pdnziigyi- ds szrfunviteli szoftvcrfejlesztds

Fiskrilis Kft.
Kdnyveldssel ds kdnywizsg6lattal foglalkoz6 c6g
Pdnztigyi -szSmviteli tev6kenysdg

-

kdnyvelds (f6kdnyvi ds analitikus)
r6szv6tel az 6ves beszimol6k dsszerillitasriban
nyilv6ntart6sokvezetdse
bdrelsz6mol6s
Kdnywizsg6lat
- betekint6s a kdnywizsg6lati tev6kenys6gbe
- r6szvdtel az egyes munkafiizisokban
1992

- 1994

Feladatok:

6ko-Consult Kft.
Osztr6k tulajdonri krinyveldssel foglalkoz6 cdg, fdkdnt oszr6k
tulajdonri magyar vAllalkozAsok r6szdre
P6nztigyi szdmviteli tev6kenys€g gyakomokk6nt magyar ds

lemdt nyelven

-

kdnyvelds (fdkonyvi 6s analitikus)

bdrelszdmoliis

nyilv6ntartiisok vezet6se
rdszv6tel a havi zarlati munkilatokban
rdszv6tel az dves beszdmo[6k dsszeiillit6sdban 6s
ad6bevalliisok elk6szit6s6ben

Jellemvonisok
On:ill6
Hatitozoft
Szorgalmas, nagy teherbir6sri

Preciz
Empatikus
Rugalmas

Nyilatkozatok

A

szemdlyes adatok vddelmdr6l, kriz6rdekii adatok nyilvrinossdgrir6l sz6l6 1992. 6v).
ahhoz, palyizatomat nyilvinoss6gra hozzrik, illetve azt

LXII. tv. alapjin bozzi$lrulok

a

Szakmai-szakdrt6i Bizottsilg, tovribbri a Budapest F6vrlros XVI. keriileti
Onkormanyzat Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsdga, valamint K6pvisel6+esttilete

megismerj e 6s vdlemdnyezze.
Hozz6j6rulok jelen p|lyloat anyag6ban foglalt szemdlyes adataim kezel6s6hez
elj iir6ssal cisszefiiggdsben

K6rem p6lyrizatom z6rt rildsen, drtekezleten val6 trirgyaLisdt.
Tudomrisul veszem az esetleges vagyonnyilatkozat - t6teli kcitelezettsdgem

Melldkletek:

I db fdnym6solat
I db fdnym6solat

az 6retts6gi bizonyitv:inyr6l

a mdrlegk6pes kcinyvel6i k6pesitdsrtil + PM
1 db fdnym6solat a ftiiskolai oklevdlr6l

k6(ya

I

db f6nym6solat az egyetemi oklevdlrdl
1 db f€nymrisolat az ad6tan6csad6i v6gzetts6gr6l + PM kaftya
1 db fdnymAsolat a 2016. 6vi rillamhdaartrisi szakon elv6gzett k6telez6 m6rlegk6pes
tov6bbkdpz6sr6l
1 I db finymdsolat a 20 I 1, 20 I 3, is 20 1 5. 6vi k6telez6 APBE tov6bbkdpz6sekSl

L

a

phlyAzati

Ttirzslap szdma:

\-lL,

rts80

Ez a szakkdzdpiskolai drgttseei-k6pesit6 bizonyit
az 1985.6vi I. tirrveny 80. g-6nak (3) bekezdise sz
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Anyja neve:

Ltt

/Y

,,apj,in

(kiizsdgben)

I
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ilgyl ds Kutlu rilb Iot62ete

XEpzasi,

Iktntdszimr 2765-ll/201t. NAV KEKI pl

TANUSiTVANY
arr6l, hogy

NagY'.'ignes
Szril.tet: Budapest, | 974-08-l

7

Anyja neve: Kele Erzs6bet
a

2011. szcptetnber 26. napj6n

nregtartott,

-

PLB-0038 pr.ogram akkedit6ci6s lajstromsz{ml

-

ABpn-tovribbkipzds I. a kiiltsdgvetisi szervek vezetdi
6s

gazdasdgi vezetdi rdszire

szakmai tov6bbk6pz6s k6vetelm6nyeit

TELJESiTETTE.
,',,.1,,.
Budapest,201l. Jlrptclltber 26.
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S0rszim: T-I3IIBLTDASZK-04D5/2013'

r,qNUsirvaNY
a.!61, hogy

Nagy Agnes
Sziiletett: BudaPest' i974'08-17
Aayja neve: Kele Erzsibet

I
2013. oovemb€r 7.

nepj{n

megtirtott'

-

lajstromszamri
PLM-294 progam akkeditaci6s

t{B P E-t ovtibbkiPzds

-

II' -

(ilt amh tizt art tis) S ztimvit e I
szakmai tov6bbk6pz6s kOvetelm6nyeit
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Int6z€l€

SorJztm: T-I5IIBUDKEK-o.1/10405rtr5-

raxusirveuy
arr61, hogy

Nagy Agnes
Sziiletett: Budapest, 1974-08-1?
Aayja neve: Kcle Erzs6bet
a

2015. okt6ber 2.

papjin

Eegt3rtott,

,{BPE-tovdbbkipzis II. - KLzbeszerzisek ellenfirzise
hat6s6gi jellegii k6pz6s kdvetelm6nyeit

TELJESITETTE.
Budapest, 2015, okt6ber 2,
Ph.

.

I

-

dr. Vis Adrienn
k6pzdsi f6lgrzgat6-helyettes
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IGAZOLAS
k6nyviteli szolSaltaiist vagz6k ktjtclez6 szakmai tov6bbkapzasenek teljesitds€r6l

a

ds a tovabbk6pzesbe

szdmirandd keditponrok

rD€gszerzdser6l

Sor$zim:47

196

N6v: Nagy Agnes

Regisztrrilisi szilm: | 20284
nyilv{ntartAsba vett kiinywiteli szolgrittatdst v6gz6k r6sz6re
Regisztrdlfui szamrnal nem rendelkezdk esetdhen a tovdbbkepz€sr. k6telezett
sztilet6si nevcrNagy

ignei

sziiletasi hclyc, idejeiBudapeJt, 1974.0E.1?
anyja oeve:Kcle Erzsdbet
Igazoliist kibocsdt6 tovabbk€pz6 szeweze!
n€ve: Mrnedzs€r ?raris Szrkkiad6 6s Gazdrs{gi'frn:icssd6
szeklelye: ll49 Bodapest, Nagy Lajos klr6ly ttja 127.
aklreditdci6s szima: 5I

Kfr

A tovrbbkipzes
fomr6ja:e-learning
helyszine:
iddpontja: 201&07-05 1l:54:42 - 2016-07-18 l3:13:16
id6tartamar540 p€rc (sziinetek n€lkiil)

A teljesitett tovrbbkdpz6si pro$am
cime: Kiih)^vit€li

szolgdltl&t !6g26k k6telszd tovibbkdpzase ,lhmh:izterrtui lzakteriil.ren 2016. - kdlriagl€t{sl szervn6l foglalko
kreditpontnindsitesi hadrozat szdma: NGrU/I0-334/1016.
clszAmolhatosdgi iddszaka: 2016.05.20. 0:00:00- 2016.12,31. 21r59:59
szotreriilete / tdmak6rc:Ilarlegkdpes -i,[aorhdzaariisi/szimvi!el
A toviibbkapzdsi progranl kreditpont'€(6ke

a megjelai:t szaktenileren:

l2

Az igazohst aleir6 szemely
neve: Hivessy

Zoltin

Dlitum: Budapest, 2016.07.I
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a Budapest

F6viros XVI. keriileti 6nkormdnyzat

Gazdasdgi, Miikddtet6-

Ellit6

Szervezet

magasabb v ezetiji (igazgat6helyettesi) 6ll6s{ra

kiirt prilydzat

birrilatot hozri Szakmai El6k6szit6 Bizottsdg iil6s616l
Helyszin: Budapest XVI. kertileti Polgiirmesteri Hivatal I 163 Budapest, Havashalom utca 43
II. emelet 21 1 . terem.
Id6pont: 2017. m6jus 4. napja9 6ra 30 perc
Jelen van:
Fenntart6 kdpviselet6ben:

Dr. Csomor Ervin Alpolgiirmester
Dr. Hajducsek-Lriposi Eniko Gazdrilkodasi Ugyosztdlyvezeto
Nyirind Kov6cs Ildik6 K6lts6gvetdsi 6s P6nztigyi Irodavezeto
A prilyrizati kiir6sra egy pLlydzat €rkezett
Pilyiz6: Nagy Agnes

Prily:izatnrk vaki megfelel6ss6g:
FELTETEL

a.
b.

foiskola vagy egyetem

az Sllamh6aartAsr6l sz6l6 tcirvdny vdgrehajt6sdr6l
rendelkezo 36812011. (XI1.31.) Korm. rendelet 12. $ (l) 6s
(2) bekezd6seiben foglaltaknak megfelel6en: felsooktatdsban
szerzett vdgzettsdg 6s emellett
c.
okleveles kdnyvvizsg6l6i vagy 6llamh6aart6si
mdrlegkdpes kiinyveloi szakkdpesftds vagy az enged6lyezds
szempontjab6l ezzel egyendrtdkii szakkdpesit6s, vagy
d. gazdasiigi vezetoi, belso ellenori, drv6nyesitoi,
pdnziigyi ellenjegyzoi - 2012. januSr l. elott az Aht. szerinti
ellenjegyzSi -, vagy a sz{mvitelrol sz6l6 2000. dvi C. ttirv6ny
(a tovribbiakban Szt.) I50. $ (l) 6s (2) bekezddse szerinti
feladatok ell6t6s6ban koltsegvetdsi szervndl szerzett legalSbb
6t 6ves igazolt szakn.rai gyakorlattal, valamint m6rlegkdpes
k6nyveloi szakkepesitdssel vagy a felsooktat6sban szerzett
gazdasSgi szakkdpzetts6ggel kell rendelkeznie
e. szerepelnie kell az Sa. 15 l. $ (3) bekezddse szerinti
nyilv:intartdsban, rendelkeznie kel I a tevdkenys6g elletesiira
iogosit6 enged6llyel

f.

rendelkeznie kell felhaszn6l6i szintii MS Office
( irodai) alkalmaziisok ismerettel
biintetlen el06let
rnagyar iillampolgirsrig
h.
i.

cselekvokdpessdg

.j.

vagyonnyilatkozaltdtel
I

N1.u

gat-Magyarorsziigi

Egyetem, Sopron

p6nziigy foszakir6ny,
okleveles kdzgazdisz
M6rlegk6pes kcinyvelo
Ad6tan6csad6

Kdlts6gvet6si szervndl 6,5 6v
vezetoi gyakorlat

Engeddly sz6rna: 120284

BENYUJTANDO IRATOK
szakmai On6letrajz
vdgzettsdget 6s szakmai gyakorlatot igazol6 dokurrentumok,
k6pesitdsi el6irisok m6solata
3 h6napnril nem r6gebbi erkcilcsi bizonyitviiny
nyilatkozat a p6ly6zati anyag kezelds6rol
nyilatkozat a pilyiizati anyagba val6 betekinthetos6gr6l
nvilatkozat z6rt iildsrol
nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tdteli kdtelezetts6g
vrillakisriLr6l

mell6kelve
melldkelve
melldkelve
rnellekelve

melldkelve

zirt iil6st k6rt
melldkelve

ELONYT JELENT
5 ev vezetdi tapasztalat

Saldo Creator integrelt szemviteli inforrn6ci6s rendszer
ismerete

A Budapest Fovdros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilet6nek a Budapest Fovriros
XVI. keriileti Onkorm6nyzat Gazdasdgi, Mrikddteto - Ell6t6 Szervezet magasabb vezet6i
(igazgat6hetyettesi) megbizris6ra kiirt pdlyfuat Szakmai El6k6szito Bizottsriga meg6llapitja,
hogy a pilyiLzati kiir6sra egy pLlyiaat drkezett.
A Szakmai Elok6szit<i Bizottsrig a benyrijtott pilyazatot formai 6s tartalmi szempontb6l
drv6nyesnek tekinti.
Nagy Agnes prilyriz6 meghallgat6sa utrin a Szakmai El6k6szito Bizotts6g a kdvetkez6
j avaslatot teszi:

Szakmai Elokdszit6 Bizottsdg javasolja Budapest F<ivdros XVI. kertileti Onkormdnyzat
K6pvisel<i-testtlet6nek, hogy Nagy Agnest bizza meg a Budapest F<iv6ros XVI. keriileti
Ell6t6 Szervezet magasabb vezetoi
Onkormrinyzat Gazdasdgi, Mtktidtet6
(igazgat6helyettesi) feladatainak elliitiisiival 6t 6v hatrirozott id<ire, hatarozatlan idejti
k<izalkalmazotti kinevezds mellett, 201 7. mrijus 1 8-tit6l.
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K6ltsdgvetdsi 6s Pdnztigyi
Irodavezet6

2

/4

-J

Dr. Hajducsek-L6posi Eniko
Gazdrilkod6si U gyosztiilyvezeto

