
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  

Belső Ellenőrzési Iroda 

 

belső ellenőr 
munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján 

a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pont „Belső ellenőrzési feladatkör”  

Ellátandó feladatok: 

Ellátja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatokat. A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az 

adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, 

felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a 

vizsgálatára.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az ellenőrzési tevékenység kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatára, 

az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, az Önkormányzat többségi 

tulajdonában lévő gazdasági társaságokra, a helyi nemzetiségi önkormányzatokra, ezen szervezetek 

minden tevékenységére. Az elfogadott ellenőrzési tervnek megfelelően lefolytatja az ellenőrzéseket. A 

vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz 

meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a 

szabálytalanságok megelőzése érdekében.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 
 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 

szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati 

Szabályzat rendelkezései az irányadók.  

 

 



Pályázati feltételek: 

 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett gazdaságtudományi, jogi, 

közszolgálati, gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki, műszaki menedzseri, a 

könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet 

szerinti felsőfokú szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és 

okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, pénzügyi-számviteli 

ügyintézői, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, 

mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső 

ellenőri (CIA), az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) 

Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), 

közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú 

államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus 

információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói, államháztartási ügyintézői, vezetés 

és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés. 

 Legalább kétéves szakmai gyakorlat ellenőrzési, pénzügyi vagy számviteli területen 

 Nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Közgazdász végzettség 

 Közigazgatási alap-, és/vagy szakvizsga 

 Államháztartási, illetve önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat 

 ÁBPE-I., vagy ÁBPE-II. továbbképzés teljesítése 

Elvárt kompetenciák: 

 kiváló kommunikációs készség írásban és szóban, 

 önálló munkavégzés, 

 rendszerszemlélet, 

 problémamegoldó képesség, 

 együttműködési készség,  

 szabálykövetés, 

 asszertivitás, 

 megbízhatóság, 

 felelősségtudat, 

 precizitás. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

 a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, mely 

tartalmazza: a jelentkező legfontosabb személyi adatait; eddigi munkaköreinek, 

tevékenységének leírását; jelenlegi munkakörét, beosztását  

 a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok 

másolata  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát 

megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati 

eljárással összefüggésben hozzájárul, 

 a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy 

korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri 



összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85 §), nem áll hivatalvesztés 

fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 

 A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására 

vonatkozó nyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 01.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ludvig Éva belső ellenőrzési irodavezető 

nyújt a 459-2184-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 

Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-31/13/2020, 

valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr 

vagy 

 Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu 

E-mail címen keresztül  

vagy 

 Személyesen: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 

63-67. 1. 116.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók két óra időtartamú írásbeli szakmai 

tesztet töltenek ki, majd a sikeresen teljesítő pályázók személyes interjún vesznek részt. A benyújtott 

dokumentumok, a teszt eredménye és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a pályázatokról az 

előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével 

dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a 

jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A hivatal vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, valamint arra, 

hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény 

tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság.   

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. 

A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 52.000 Ft. 

A cafetéria juttatás éves összege bruttó 200.000 Ft. 


