
Pályázati felhívás gazdaságvezetői állásra  

 
A pályázatot meghirdető 
szerv:  

Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsa 
 

Meghirdetett munkahely: Bátonyterenye Kistérség Szociális Központ 3070 Bátonyterenye, Molnár 
S. út 1-3.  

Beosztás, munkakör: gazdaságvezető 

A magasabb vezetői 
beosztásra történő 
megbízás időtartama: 

határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony és  
5 év határozott időre szóló magasabb vezetői megbízás,  
4 hónap próbaidővel 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: 3070 Bátonyterenye, Városház út 2. 

A munkakörbe tartozó, 
illetve  
a vezetői megbízással 
járó  
lényeges feladatok: 

Bátonyterenyei Kistérségi Szociális Központ gazdasági tevékenységének 
koordinálása, irányítása 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók 

Pályázati feltételek: Főiskola, pénzügyi-számviteli végzettség,  
vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség és legalább 
államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,  
valamint szerepel az Szám.tv. 151.§ (3) bek. szerinti nyilvántartásban  
és rendelkezik a feladat ellátására jogosító engedéllyel,  
magyar állampolgárság, büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: 

Vezetői gyakorlat, helyismeret, jó kommunikációs és szervezőkészség, 
gépjárművezetői engedély 

A pályázat részeként 
benyújtandó iratok,  
Igazolások: 

Részletes szakmai önéletrajz. 
A pályázathoz csatolni kell a képesítést igazoló okiratok másolatait. 
Nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetik. 
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyét érintő kérdés tárgyalásához 
zárt ülést kér.   
Csatolni szükséges 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.  

A pályázat benyújtásának 
módja:  

Papír alapon, levélben elküldve vagy személyesen 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2015. március 20. 

A pályázat benyújtásának 
helye: 

Postai úton a következő címre: Bátonyterenye Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása, 3070 Bátonyterenye, Városház 
út 2. 
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: "Gazdaságvezetői pályázat" 
Személyesen: Nagy-Majdon József Társulási Tanács elnöke részére, 
Nógrád megye, 3070 Bátonyterenye, Városház út 2. 

A pályázat elbírálásának 
határideje: 

A Társulási Tanács pályázati határidőt követő első ülése 

A munkakör 
betölthetőségének 
időpontja: 

A pályázat elbírálását követően azonnal, de legkorábban: 2015. április 1. 

A pályázatról az alábbi 
elérhetőségeken lehet 
érdeklődni: 

Nagy-Majdon József Társulási Tanács elnöke 
telefon: 32 353-877  



A pályázat kiírójának 
egyéb megjegyzése: 

A Társulási Tanács fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek minősítse. 

A pályázat további 
megjelenésének helyei:  

www.batonyterenye.hu 

 

http://www.batonyterenye.hu/

