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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Gazdasági alpolgármesteri feladat betöltésére   
1. A munkavállaló feladatai elsősorban: 

a) A város gazdasági feladatainak menedzselése, koordinációja 
b) a gazdasági terület eredményes működtetése,  
c) a város össz-közpénz gazdálkodásának irányítása 
d) az önkormányzat és polgármesteri hivatal pénzügyeinek irányítása 
e) az önkormányzati tulajdonú profit és nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek pénzügyi felügyelete 
f) sikeres vagyongazdálkodás működtetése 
g) kapcsolattartás a bankokkal és kiemelt szállítókkal 
h) külső források, pályázatok bevonásának koordinálása 
i) fejlesztések felügyelete és projekt menedzsmentjének irányítása 
j) központi beszerzés irányítása 
k) gazdasági tárgyú képviselő-testületi döntések előkészítése 
l) a jelentési, monitoring és pénzügyi ellenőrző rendszer működésének irányítása 

 
2. A munkakör betöltésének feltételei:  egyetemi vagy főiskolai végzettség    angol, német vagy francia nyelv ismerete   az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján 

vagyonnyilatkozat tétel.  
 

3. A munkakör betöltésénél előny:  marketing tapasztalat  egyetemi végzettségű közgazdász   önkormányzati gazdálkodás terén szerzett közigazgatási tapasztalat  vagyongazdálkodási és ingatlanmenedzsment tapasztalat         MBA végzettség  kontrolling  rendszer működtetési gyakorlat  banki, finanszírozási tapasztalat  szentendrei és kistérségi helyismeret  3-5 éves vállalati pénzügyi vezetői tapasztalat   jó kommunikációs képesség  stressztűrő-képesség 
 

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:  a pályázó személyes motivációját,  az elvégzendő feladatokra vonatkozó elképzeléseit 
 
5. A pályázathoz csatolni kell:  szakmai önéletrajzot,   a végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát (az eredetit a személyes 

meghallgatásra kell hozni bemutatás céljából)  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,   nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,   hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, illetőleg 
kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik.  

 
6. A gazdasági alpolgármesteri feladat betöltésére a pályázat eredményhirdetését követően határozatlan időtartamú jogviszony 
keretében kerül sor. A feladatellátás kezdőnapja:  a pályázat elbírálását követően azonnal. A díj a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéséről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény vonatkozó 
rendelkezései alapján kerül meghatározásra. 

 
Beérkezési határidő: 2012.október 15. 
 
A benyújtás helye, módja: Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet 
Központi Iktató, munkanapokon 08.00-12.00 óra között írásban, vagy postai úton zártan, egy eredeti és egy másolati 



2 
 

példányban A/4 méretű lapokon, másolópapíron. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „Gazdasági 
alpolgármester”. 
További tájékoztatás dr. Dietz Ferenc polgármestertől kérhető a 26/503-347-es telefonszámon. 
Az elbírálás határideje: 2012. októberi képviselő-testületi ülés. Az eredményhirdetés tájékoztató levél megküldésével történik.  
A nem nyertes pályázatokat a döntést követően a pályázónak visszajuttatjuk. 

 
Szentendre, 2012. szeptember 13. 
 
Szentendre Város Önkormányzat képviseletében: 

 
dr. Dietz Ferenc 
polgármester 
 


