
Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ  

                         
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján  
pályázatot hirdet 

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ  

 

belső ellenőr  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 1158 Budapest, Ady Endre utca 31-33.  

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. §-ában foglalt feladatok 
ellátása. A vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési 
standardok, a útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv szerinti belső 
ellenőrzések elvégzése a GMK-nál és a GMK-hoz rendelt gazdasági 
szervezettel nem rendelkező intézményeknél - belső kontrollrendszer 
működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének a 
vizsgálata, elemzése és értékelése, a belső kontrollrendszerek javítása, 
továbbfejlesztése érdekében javaslatok megtétele; - a belső ellenőrzési 
tevékenység végzése során vizsgált folyamatokkal kapcsolatban 
megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése; - szabályszerűségi, 
pénzügyi, rendszer-ellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések, 
gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése; - 
ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők 



megszüntetése és kiküszöbölése érdekében. Feladatát a belső ellenőrzési 
vezető közvetlen irányításával látja el, a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
költségvetési intézmény főigazgatója.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 
Gazdasági Működtetési Központ Munkaügyi Szabályzata az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

 Főiskola, egyetem, a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A §  
szerinti szakmai követelmény és az Áht.70. § (4) bekezdésében 
foglalt regisztrációs követelmények teljesítése,  

 Pénzügyi-, számviteli-, ellenőrzési területen szerzett - legalább 
1-3 év szakmai tapasztalat,  

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Költségvetési szervnél szerzett 1-3 év ellenőrzési gyakorlat  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

 Pontos munkavégzés, írásbeli kifejezőképesség, probléma-
megoldási és együttműködési készség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
oklevelek másolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány bemutatása sikeres pályázat esetén, a 
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 05.  



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Sándor Edit 
belső ellenőrzési csoportvezető nyújt, a 06-1 8151-703-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági 
Működtetési Központ címére történő megküldésével (1158 
Budapest, Ady Endre utca 31-33.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 74/2019. , 
valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.  

vagy 

 Elektronikus úton GMK Humánpolitika részére a 
humanpolitika@gmkxv.hu e-mail címen keresztül  

vagy 

 Személyesen: GMK Humánpolitikai Iroda, Pest megye, 1158 
Budapest, Ady Endre utca 31-33.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, 
Újpalota Önkormányzat honlapja - 2019. október 15. 

 Gazdasági Működtetési Központ honlapja - 2019. október 15. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A GMK a személyes adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján 
kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy azokat az álláspályázat iránt 
érdeklődő maga juttatja el a GMK-nak. [Általános Adatvédelmi „GDPR” 
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az adatkezelésről a tájékoztatás 
elérhető a http://www.gmkxv.hu/kozerdeku/adatvedelem menüpontjában az 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ állás pályázatokhoz c. file megnyitásával. 
Az állásra pályázó a jelentkezésével elismeri, hogy az Adatkezelési 
tájékoztató álláspályázatokhoz c. dokumentum tartalmát megismerte.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gmkxv.hu 
honlapon szerezhet.  
 


