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Előterjesztés 

az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 2021. évi belső 

ellenőrzési és stratégiai ellenőrzési tervének (2021-2024.) jóváhagyásáról  

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország 

egész területére a  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett  ki. A  

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a 

veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején a  Társulási Tanács feladat- 

és hatáskörét az Elnök  gyakorolja.   

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Társulási Tanács   ülését - hivatkozással a 

Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére -   nem hívhatom  

össze, azonban a tárgyi előterjesztés  tekintetében döntést tervez hozni. 

 

A belső ellenőrzés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

70. §, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben szabályozott tevékenység. 

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszert kötelesek működtetni abból a célból, hogy a 

szervezet vezetője számára biztonságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi 

irányítás és kontrollrendszerek felelősségét illetően. 

 

A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyilagos 

bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet 

működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet 

céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve 

fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak 

hatékonyságát. 

Aszód és Társult Önkormányzatok  
Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
Tel.: (+36-28) 500-666 
Fax: (+36-28) 400-575   
e-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu 
 

 



A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosság, 

hatékonyság és eredményesség követelményének való megfelelést vizsgálva a belső ellenőrzés 

megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. 

A költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, 

valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálata a belső ellenőrzés 

tárgyát képezik. 

 

A belső ellenőrzés tevékenységének megszervezése, az ellenőrzések végrehajtása az 

elfogadott stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv alapján történik.  

 

A Társulás 2021. évi belső ellenőrzési terve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső  ellenőrzéséről szóló  370/2011.  (XII. 31.)  Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.), valamint 

az államháztartásért felelős miniszter által közzétett útmutató alapján készült el. 

 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása stratégiai 

ellenőrzési tervét (2021-2024. év) az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

2021-es évre javasolt ellenőrzési tervet - a jogszabály által előírt tartalommal táblázatos 

rendszerben elkészítve - az előterjesztés 2. számú melléklete foglalja magába. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.§ (5) 

bekezdése szerint: a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület 

az előző év december 31-éig hagyja jóvá. 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország 

egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a 

veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.   

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése 

alapján a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az 

önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

A belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatok elvégzésére független, tárgyilagos és 

tanácsadó tevékenységet szolgáltató bevonása szükséges. Ennek megfelelően, a jóváhagyott 

ellenőrzési terv feladatainak elvégzésére a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó 

Kft. megbízását javaslom.  

 

1.Határozati javaslat 

 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanács elnöke 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 

veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács  

feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, hogy a jelen határozat mellékletét képező 2021-

2024. évre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Terv-et jóváhagyja.  

 

 



2.Határozati javaslat 

 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanács elnöke 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 

veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács  

feladat- és hatáskörét úgy döntött, hogy a jelen határozat mellékletét képező 2021. évi belső 

ellenőrzési tervet jóváhagyja.  

 

A 2021. évi belső ellenőrzési terv feladatainak ellátására a Vincent Auditor Számviteli 

Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 2373 Dabas, Tavasz u. 3. ) bízza meg. 

 

A belső ellenőrzés pénzügyi fedezetére 270.000,- Ft + Áfa a 2021. évi költségvetésbe kerüljön 

betervezésre.  

 

Felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv vezetőjét, hogy a terv folyamatos teljesítését 

kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Aszód Város jegyzője, munkaszervezet vezetrője  

Határidő: folyamatos 

 

 

Aszód, 2020. 11. 23.  

   

 

       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

       Társulási Tanács Elnöke 

 

Látta:  

 

 

Dr. Ballagó Katalin 

       jegyző 
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ASZÓD ÉS TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁSA 

2021. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-

szám 

Ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 

ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 

típusa, módszerei 

(**) 

Az ellenőrzés 

tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 

fordítandó 

kapacitás 

(ellenőri nap) 

(****) 

1 

 

Kistérségi 

Gondozási Központ  

 

 
„irányító szervként végzett 

ellenőrzés” 

 

Célja: annak megállapítása, hogy a 

szociális étkezési térítési díjak 

megállapítása, beszedése, nyilvántartása, 

elszámolása a jogszabályi előírásoknak és 

a belső szabályozásoknak megfelelően, 

szabályosan történik-e 

 

Tárgya: szociális étkezési térítési díjak 

beszedése, elszámolása, nyilvántartása 

 

Időszak: 2021. I. negyedévből kiválasztott 

hónap(ok) 

 

- Vonatkozó jogszabályi 

előírások be nem tartása 

 

- Bevételek elmaradása 

 

- Helytelenül megállapított 

térítési díjakban rejlő 

kockázatok 

 

Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Dokumentumok, 

nyilvántartások 

mintavételes 

ellenőrzése 

 

2021. II. 

negyedév 

(június) 

 

 

12 belső ellenőri 

nap 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

 

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak 

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 

adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap 

 

Dátum: 2020. november 18. 

 

Készítette: Jóváhagyta: 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ 

Lisztes-Tóth Linda dr. Pénzes Tiborc Szabolcs dr. Ballagó Katalin 

Belső ellenőrzési vezető Elnök Jegyző, mint munkaszervezeti feladatokat 

ellátó szerv vezetője 
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Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

 
STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE 

2021-2024. ÉV 
 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 30. § alapján az Aszód és Társult 
Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása, valamint a társulás irányítása alá 
tartozó költségvetési szerv belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai terve az alábbiak szerint 
kerül meghatározásra:  
 
Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok:  
 

 tevékenységét a törvényesség, hatékonyság és eredményesség szempontjainak szem 
előtt tartásával végezni;  

 az államháztartáson kívüli szervezetekkel (civil szervezetekkel, alapítványokkal), 
gazdasági társaságokkal, egyházakkal történő együttműködés;  

 kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés erősítése;  
 szolgáltató közigazgatás fejlesztése;  
 lakossággal való kapcsolattartás;  
 intézményfejlesztési célok megvalósítása;  
 pénzügyi- és vagyongazdálkodás, továbbá a költségvetési politika stabilitása, illetve 

önerőképesség növelése.  
  
 
A belső ellenőrzés általános stratégiai célja: 
 

 hozzájáruljon a Társulás által kitűzött stratégiai célok eléréséhez, melyek a gazdasági 
programban és a különböző koncepciókban kerültek megfogalmazásra, 

 a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének biztosítása a 
működőképesség és pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében, 

 vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, 

 a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatos feltárt kockázati 
tényezők elemzése, 

 a feladatok gazdaságos, hatékony és eredményes ellátásának megalapozása, 
 vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását 

és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, 
 a belső kontrollrendszer működésének és hatékonyságának folyamatos vizsgálata, 
 a Társulás bevételei között jelentős állami támogatás igénylése és elszámolása 

szabályszerűségének ellenőrzése, 
 a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzése, figyelemmel a 

jogszabályi változásokra, 
 ajánlásokat, javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok 

megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok 
megelőzése, illetve feltárása érdekében, 

 szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzések, valamint 
informatikai rendszerellenőrzések elvégzése, 
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 a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok, javaslatok hasznosulásának 
kontrollja, 

 a Társulás kötelező feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának 
elősegítése, 

 a Társulás és intézménye működésének folyamatos ellenőrzése, 
 az intézményrendszer működésének, gazdálkodásának helyzetéről megfelelő áttekintés 

nyújtása, 
 a hatályos jogszabályok, helyi rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan 

betartatása, 
 az adott szervezet keretein belül racionális feladatellátás szorgalmazása, 
 a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata, 
 a külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése. 

 
A belső kontrollrendszer értékelése: 
 
A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv vezetőjének 
figyelembe kell vennie az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 
útmutatókban foglaltakat. 
 
A belső ellenőrzés egyik fő ellenőrzési témaköre, elemezni, vizsgálni és értékelni a belső 
kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való 
megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési 
nyomvonalát. Az ellenőrzések (kiemelten a rendszerellenőrzések) során figyelembe kell venni 
az ellenőrzés alá vont szerv ellenőrzési nyomvonalát, mely a vizsgálat kiindulópontját is 
képezheti. A megállapítások alapján javaslattal élhet a belső ellenőrzés a nyomvonal 
kiegészítése, pontosítása érdekében. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles kockázati tényezők figyelembe vételével 
kockázatelemzést végezni és integrált kockázatkezelési rendszert működtetni. A belső 
ellenőrzés feladata a kapcsolódó szabályzat elemzése, értékelése, a kockázatkezelés 
dokumentálásának, hatékonyságának vizsgálata kapcsolódó ellenőrzési témakor esetében. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események 
kezelésének eljárásrendjét. 
 
A belső kontrollrendszer működtetésének célja, hogy a Társulás és intézménye: 

 a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa 
végre, 

 teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, 
 megvédje az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű 

használattól. 
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A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki 
köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő 

 kontrollkörnyezetet, 
 integrált kockázatkezelési rendszert, 
 kontrolltevékenységeket, 
 információs és kommunikációs rendszert, 
 monitoring (nyomon követési) rendszert 

kialakítani és működtetni. 
 
A Bkr. 21. § 2. pontja a belső ellenőrzés feladatának határozza meg a belső kontrollrendszerek 
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelő kiépítésének, működésének elemzését, 
vizsgálatát, értékelését, továbbá a belső kontrollrendszerek gazdaságos, hatékony és 
eredményes működésének elemzését, vizsgálatát, értékelését. 
 
A belső ellenőrzés a Társulás céljainak elérése érdekében a soros ellenőrzések alkalmával 
elemzi, vizsgálja és értékeli a kockázatkezelési, (pénzügyi) irányítási és kontroll eljárások 
működését, beleértve a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére 
irányuló kontrollokat. 
 
A kockázati tényezők és értékelésük: 
 
A belső ellenőrzés tervezésének kockázatelemzésen kell alapulnia, rendelkezésre álló 
erőforrásait (személyi feltétel, időkeret) a legnagyobb kockázatot jelentő területek felé kell 
összpontosítania. A kockázatelemzésre a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített lépések 
alapján kerül sor. 
 
A főfolyamatok és folyamatgazdák azonosítását követően a folyamatok és a felmért kockázati 
tényezők összevetésre kerülnek, melynek alapján a várható hatás és a bekövetkezés 
valószínűségét figyelembe véve rögzítésre kerül az összesített kockázatelemzés.  
 
Az egyes folyamatok jelentősége és kockázatossága alapján összesített értékelés készül 
(alacsony, közepes, magas). 
 
A stratégiai ellenőrzési terv kialakításakor figyelembe vett kockázati elemek az alábbiak: 

 gazdasági, jogi és szabályozási, politikai környezet változása, 
 a Társulás feladatainak változása, strukturális átrendeződése, 
 a szervezet, a működés összetettsége, 
 a számviteli rendszerek megbízhatósága, 
 a szabályozottság hiánya, 
 a szervezet állandósága, 
 az információáramlás és információnyújtás elégtelensége, 
 a dolgozók képzettsége, gyakorlottsága és hozzáértése, 
 az általános külső és belső ellenőrzési környezet, 
 a működési környezet kockázatai, 
 az elemi csapásokból eredő kockázatok. 
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Működési kockázati tényezők azonosítása: 
 
Belső kontrollhoz kapcsolódó 
 
- Célkitűzések elérésének elősegítésére tervezett belső kontrollok megléte, működése, 

eredményessége, a problémák megelőzésére, észlelésére és kijavítására, a kellemetlen 
események megelőzésére, kezelésére gyakorolt hatás. 

 
Pénzügyi és gazdasági 
 
- Likviditás, forgó,- és tőkeeszközök értéke, bevételek nagysága, kiadások alakulása, 

vagyongazdálkodás észszerűsége. 
 
Működésben bekövetkezett változások 
 
- A különböző munkafolyamatokban történt változások hatása milyen mértékben 

befolyásolta a szervezet működését. 
 
Környezeti, külső hatások 
 
- A más szervekkel való kapcsolat kialakítása (közbeszerzés), a megfelelő jogi, gazdasági, 

informatikai, pénzügyi-számviteli rendszer kialakítása, komplexitása. 
  

Történeti áttekintés, munkatársak tapasztalatai 
 
- Az előforduló hibák, szabálytalanságok korrigálását, a különféle változtatást is magába 

foglaló aggályok megszüntetését segítette-e a szervezet munkatársainak képzettsége, 
tapasztalata. 

 
Magatartás  
 
- Az ellenőrzés külső szolgáltatóval történő megszervezésének hatása a belső ellenőrzésre, 

más munkatársakkal szemben tanúsított hozzáállás, elszámoltathatóság, megbízhatóság, 
és kontroll érvényesítése. 

 
1. Kontroll értékelése 2. Változás (integráció) 
1. Megfelelő és eredményes 1. Stabil rendszer, kis változások 

2. Közepes, néhány hiányossággal 
2. Kis változások, de nem rendszerek, vagy 
jelentősek 

3. Gyenge 
3.  A munkatársak személyét, a szabályzást 
és a folyamatokat érintő jelentős változások 

Súly: 5 Súly: 4 
 
3. A rendszer komplexitása 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1. Nem komplex 
1. Alacsony mértékű, nem befolyásol más 
rendszereket 

2. Közepesen komplex 2. Közepes mértékű 

3. Nagyon komplex 
3.  Nagy mértékű a rendszer közvetlen 
kapcsolatban áll más fontos rendszerekkel 

Súly: 4 Súly: 3 
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5. Költségszint 6. Külső, illetve harmadik fél által 

gyakorolt befolyás 
1. Alacsony 1. Alacsony 
2. Közepes 2. Közepes 
3. Magas 3. Magas 

Súly: 6 Súly: 2 
 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 8. Vezetés aggályai a rendszer működését 
illetően 

1. 1 évnél kevesebb 1. Alacsony szintű 
2. 1 év 2. Közepes szintű  
3. 2 év 3. Magas szintű 
4. 3 év  
5. 3 évnél több  

Súly: 2 Súly: 3 
 

9. Pénzügyi szabálytalanságok 
valószínűsége 

10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre 
gyakorolt hatás 

1. Kicsi 1. Kicsi 
2. Közepes 2. Közepes 
3. Nagy 3. Jelentős 

Súly: 4 Súly: 3 
 

11. Munkatársak tapasztalata és 
képzettsége 

12. Közvélemény érzékelése 

1. Nagyon tapasztalt és képzett 1. Alacsony 
2. Közepesen tapasztalt és képzett 2. Közepes 
3. Kevés vagy semmilyen tapasztalat 3. Magas 

Súly: 3 Súly: 4 
 

Ssz. Kockázati tényezők 
Kockázati 

tényező 
Alkalmazott 

súly 
Ponthatár 

   1.  Kontrollok értékelése 1 - 3 5 5 – 15 
   2. Változás – átszervezés 1 - 3 4 4 – 12 
   3. A rendszer komplexitása 1 - 3 4 4 – 12 
   4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 - 3 3 3 – 9 
   5. Bevétel és költségszint 1 - 3 6 6 – 18 
   6. Külső ill. harmadik fél által gyakorolt hatás   1 - 3 2 2 – 6 
   7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 - 5 2 2 – 10 
   8. Vezetőség aggályai 1 - 3 3 3 – 9 
   9. Pénzügyi szabálytalanságok valósszínűsége 1 - 3 4 4 – 12 
 10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt 

hatás 
1 - 3 3 3 – 9 

 11. Munkatársak tapasztalata, képzettsége 1 - 3 3 3 – 9 
 12. Közvélemény érzékelése 1 - 3 4 4 – 12 
  

Minimum pontszám: 43 Maximum pontszám: 133 
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A fenti táblázat keretet ad a konkrét feladatok meghatározásánál alkalmazott táblázatokhoz.  
 
A táblázatban szereplő pontszámok mutatják az adott témára vonatkozóan a kockázatot. 
Minél magasabb a pontszám, illetve az összes pontszám és a maximum elérhető pontok 
hányada, annál magasabbnak tekinthető a kockázat.  
 
Egy rendszer kockázati tényezőjének mértéke: 
 

43-72 Alacsony 
73-100 Közepes 
101-133 Magas 

 
 
A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv: 
 
Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve szabályzatokban előírtaknak mind magasabb 
szinten történő megfelelés. Ezért törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb 
előkészítésére, az egységes eljárások kialakítására, valamint a vizsgálati eljárások, módszerek, 
a belső ellenőrzési jelentések tartalmi követelményeinek biztosítására a belső ellenőrzési 
kézikönyvben, a nemzetközi – és a hazai belső ellenőrzési standardok és a nemzetgazdasági 
miniszter által kiadott útmutatókban foglalt előírásoknak megfelelően. 
 
A fejlesztés érdekében a belső ellenőrzés folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi 
változásokat és alkalmazza az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani 
útmutatókat és ajánlásokat. 
 
A szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése:  
 
A belső ellenőrzési feladatokat külső szakértő cég látja el (Vincent Auditor Kft.), a 
jogszabályi követelményeknek megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel, szakmai 
képzettséggel, belső ellenőri regisztrációval és több éves költségvetési gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező belső ellenőrök biztosításával. 
Az ellenőri kapacitás lefedi a Társulás ellenőrzési igényeit.  
 
A belső ellenőrök hosszú távú képzési terve: 

 
A belső ellenőrzési feladatot jelenleg ellátó személyek rendelkeznek a 22/2019. (XII. 23.) PM 
rendelet által előírt végzettséggel. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a belső ellenőrök 
az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkeznek, nyilvántartásba vételük 
megtörtént, illetve eleget tettek a továbbképzési kötelezettségüknek.  
 
A feladat elvégzéséhez szükséges a folyamatos továbbképzés, a jogszabályok és a változások 
ismerete. A központilag szervezett kötelező oktatásokon, ellenőrzési konzultációkon 
ellenőrzési értekezleteken való részvételét a vállalkozás megköveteli és biztosítja. A 
regisztrált belső ellenőrök évenkénti továbbképzésén a részvétel kötelező. 
 
A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásba vételét és 
kötelező szakmai továbbképzését a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet írja elő. A 
továbbképzéseken való részvételek során törekedni kell a belső ellenőrzés speciális 
ismeretkörének bővítésére. 
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Az ellenőrzés tárgyi és információs igénye: 
 
Az ellenőrzött szervek kötelesek a helyszíni ellenőrzések alkalmával az ellenőrök számára 
megfelelő munkakörülményeket biztosítani (Bkr. 28. § d) bekezdés). 
 
Tárgyi igények biztosítása:  
A belső ellenőrzést végző vállalkozás biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi 
feltételeket. 
 
Információs igények biztosítása: 
A belső információk a szerv(ek) vezetőivel történő személyes kapcsolattal, a beszámolók, 
költségvetések, az aktuális alap dokumentumok, átadásával biztosítható. 
 
A külső információs igényt a jogszabály-figyelési, konzultációs és továbbképzési lehetőségek 
biztosítják.  
Az ellenőrzések alatt a szükséges adatokhoz való hozzáférés biztosított. 
 
Az ellenőrzés által vizsgálandó területek (prioritások), ellenőrzések gyakorisága: 
 
Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa a Társulás, illetve az 
intézménye rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását. 
 
Az éves terv összeállítása során a belső ellenőrzés figyelembe veszi az előző év vizsgálatainak 
főbb megállapításait, az ellenőrzés alá még nem vont területeket, valamint a jelentősebb 
szervezeti, személyi vagy feladatokban bekövetkezett változásokat. 
 

 a szabályozottság aktualizálása és érvényesülése a gyakorlatban, 
 az operatív gazdálkodás szabályainak betartása, 
 a feladatalapú állami hozzájárulások és támogatások igénylése és elszámolása 

jogszabályi előírásoknak való megfelelése,   
 a pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, 

felszámolása érdekében megtett intézkedések végrehajtását ellenőrizni kell, 
 a belső kontrollrendszer működtetéséhez előírt belső szabályzatok meglétének 

ellenőrzése, valamint a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének 
értékelése, 

 a gazdálkodási szempontból lényeges hatású feladatok, területek ellenőrzése, 
 a költségvetési év eredményeként keletkezett pénzmaradvány vizsgálata, az 

összetevők keletkezésének elemzése, 
 külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata, 
 közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások ellenőrzése, 
 az EU-s forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítésének ellenőrzése. 

 
Ellenőrizendő folyamat kockázati értéke  Ellenőrzés gyakorisága 
Magas évente 
Közepes 2-3 évente 
Alacsony 3-4 évente 
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Az ellenőrzések kiemelt területeit minden évben felül kell vizsgálni és a megváltozott 
feladatokhoz, körülményekhez igazítani. 
 
 
Aszód, 2020. november 6. 
 
 
Készítette: Jóváhagyta:  
   

…………………………. …………………….. …………………….. 
Lisztes-Tóth Linda dr. Pénzes Tiborc Szabolcs dr. Ballagó Katalin 

belső ellenőrzési vezető elnök jegyző 
Vincent Auditor Kft.  munkaszervezeti feladatokat 

ellátó szerv vezetője 
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Aszód és Társult Önkormányzatok 

Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
 

 

E l n ö k é t ő l 

 

Előterjesztés 

a Kistérségi Gondozási Központ vezetésére irányuló 

 magasabb vezetői pályázat  ismételt kiírásárára 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

veszélyhelyzetet hirdetett  ki. A  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni 

védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. 

február 8-ig.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején a  Társulási Tanács 

feladat- és hatáskörét az Elnök  gyakorolja.   

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Társulási Tanács   ülését -hivatkozással a 

Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére -   nem  

hívhatom  össze, azonban a tárgyi előterjesztés  tekintetében döntést tervez hozni. 

 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása a 12/2020. IX.28.) 

számú határozatával pályázatot írt ki az aszódi  Kistérségi Gondozási Központ  

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

 

A pályázati kiírásra két pályázat érkezett:  

Erdélyi Katalin Réka 2194  Tura, Ybl Miklós u. 5. 

Márta Bettina 2170 Aszód, Papföldi u. 17. 

Aszód és Társult Önkormányzatok  
Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
Tel.: (+36-28) 500-666 
Fax: (+36-28) 400-575   
e-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu 
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A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) - (13) bekezdései alapján a pályázatokat a 

pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezte. 

A bizottság tagja között kell lennie 

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, 

b) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg 

egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.  

A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatta meg. A 

bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a 

bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.  

 

A pályázatok határidőben érkeztek, az előírt nyilatkozatokat, mellékleteket csatolták.  A 

pályázók személyes meghallgatására 2020. november 23-án sor került. 

 

A bizottság a két pályázó írásos pályázati anyaga, valamint a személyes meghallgatás  

alapján a a pályázat eredménytelenné nyilvánítását, és új pályázat kiírását javasolta a 

fenntartónak. 

 

Javaslatuk legfőbb indoka: a pályázati kiírásban  a pályázat részeként benyújtandó 

dokumentumok  között előírás volt  az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, 

szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program benyújtása.  Ezzel mindkét pályázó 

adós maradt,  és ezt a személyes meghallgatás egyikük esetében  sem pótolta. 

 

A pályázat kiírójának lehetősége van, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, 

ahogyan ez a Társulási Tanács által jóváhagyott pályázati kiírásban is szerepelt.  

A 3 tagú előkészítő bizottság -  Takács Imre Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatok Országos Egyesület elnöke,  Oláh Klára   társulási tanács  tagja, elnökhelyettes  

polgármester,  Dr. Ballagó Katalin Aszód Város Jegyzője, mint pályázati előkészítője - 

véleményét elfogadva  a pályazat eredménytelenné minősítésére és új pályázat kiírására 

teszek javaslatot.  

 

Az új pályázati kiírásban 30 napnál  rövidebb határidőt javasolok adni a pályázat 

benyújtására, azért, hogy a jelenlegi vezető megbízatásának lejárta előtt -  2020. december 30. 

- dönteni lehessen a vezető személyéről. 

 

 

 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása  

Társulási Tanács Elnökének  

…/2020. (XI.24. )  határozata 

a Kistérségi Gondozási Központ vezetésére irányuló 

 magasabb vezetői pályázat  ismételt kiírásáról 
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1. Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Tanács elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 

1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Társulási Tanács  feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, 

hogy - figyelemmel a Társulási Tanács által választott három tagú előkészítő bizottság 

véleményére - a Kistérségi Gondozási Központ vezetésére irányuló  magasabb vezetői 

pályázatot eredménytelenné nyilvánítja ezzel egyidejűleg a pályázatot újra kiírja. 

 

2. Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Tanács elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 

1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Társulási Tanács  feladat- és hatáskörét gyakorolva pályázatot ír 

ki a Kistérségi Gondozási Központ (2170 Aszód, Petőfi u. 13. ) vezetésére, magasabb 

vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,  a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján, a 

határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

3. Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Tanács elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 

1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Társulási Tanács  feladat- és hatáskörét gyakorolva a benyújtott 

pályázatok véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre. A bizottság írásbeli 

véleményének a Társulási Tanács Elnökéhez történő leadását követően a bizottság 

külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával:  

Takács Imrét mint a  Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 

Egyesülete által delegált személyt,  

Oláh Klárát  a társulási tanács  tagját, elnökhelyettest,  polgármestert és  

Dr. Ballagó Katalint Aszód Város Jegyzőjét, mint pályázati előkészítőt bízza meg.   

 

Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanács 

elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában 

kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a Társulási Tanács  feladat- és hatáskörét gyakorolva felkéri Aszód Város  jegyzőjét, mint a 

munkaszervezet vezetőjét, hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
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szerv internetes oldalán, valamint  a társult önkormányzatok  honlapján gondoskodjon a 

pályázati felhívás közzétételéről. 

 

 

Felelős: a pályázat közzétételéért Dr. Ballagó Katalin  jegyző  

Határidő: azonnal 

Felelős: Elbírálásra előterjesztésért Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs   Társulási Tanács Elnöke  

Határidő: 2020. december 30. 

 

Aszód, 2020. 11. 24.  

   

 

       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

       Társulási Tanács Elnöke 

 

Látta:  

 

 

Dr. Ballagó Katalin 

       jegyző 



5 

 

 

melléklet 

 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET 

a Kistérségi Gondozási Központ  

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

− határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

− teljes munkaidős  

 

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja és időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01.-2025.12.31.-ig szól. 

 

A munkavégzés helye  

− Pest megye, Aszód,  Petőfi u. 13.  

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  

A Kistérségi Gondozási  Központ önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában, 

szervezeti és működési szabályzatában és az ellátások szakmai programjában foglalt 

tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény 

szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak 

jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézmény tevékenységi köre: szociális 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti központ, család és gyermekjóléti 

szolgálat.  Idősek nappali ellátását (idősek klubja) nyújtó szolgáltatások biztosítása. Feladata 

az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint 

munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.  

 

Illetmény és juttatások  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:  

 

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott iskolai 

végzettség, szakképzettség 

- a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább 5 év 

felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, 
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a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

- a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerint a magasabb vezető beosztásra 

történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró, 

vagy korlátozó gondnokság alatt 

- magyar állampolgárság 

- büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

10/A. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn 

- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki adott intézménynél közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

- a Kjt. 41-43. §-ban foglaltak figyelembe vételével a magasabb vezetővel szemben 

meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn 

- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

- felhasználói szintű Internetes alkalmazások. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

szociális területen szerzett 3 év vezetői gyakorlat, 

szociális szakvizsga megléte. 

 

Elvárt kompetenciák: 

Kiváló szintű problémamegoldó- és tárgyalóképesség, empátia, terhelhetőség, önállóság, 

ágazati jogszabályok ismerete. 

 

Pályázat részeként benyújtandó igazolások:  

- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat vagy azok másolata, 

- három hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány - büntetlen 

előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy 

tevékenységtől eltiltás hatálya alatt , 

- részletes szakmai önéletrajz, 

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő 

vezetői program, 

- szakmai gyakorlatról szóló igazolás, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat tartalmát (pályázati anyagot) az 

eljárásban résztvevők megismerhetik, 

- nyilatkozat arról, hogy a Társulási Tanács a pályázó személyét érintő ügyet nyilvános-, 

vagy zárt ülésen tárgyalja 
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- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) 

bekezdésében és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja 

annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén, gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn, 

- a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek 

vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális 

ágazati vezetőképzésben való részvétel és a képzés teljesítése vagy a képzés 

teljesítésének vállalása,  

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt 

- nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét 

teljesíti. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

− A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően:  2021. január  1-jétől.  

 

A pályázat benyújtásának határideje:  

− 2020. …..  

 

A pályázat elbírálásának rendje:  

A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által 

összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A 

kinevezésről Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása  

Társulási Tanácsa, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről 

valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Ha a magasabb vezető beosztással történő 

megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges, úgy a kinevezési jogkör a 

megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg. (Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor négy 

hónap próbaidő kerül megállapításra.) 

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  a Társulási 

Tanács Elnöke vagy dr. Ballagó Katalin   Aszód Város jegyzője  nyújt a 06-28/500-666 

telefonszámon.  

 

A pályázat elbírálásának határideje:  

− 2020. december 15. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása  címére történő megküldésével (2170 Aszód, Szabadság tér 9. ) személyesen  az 

Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági  Osztályán.   

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 

munkakör megnevezését: Kistérségi Gondozási Központ  intézményvezető. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

− társult önkormányzatok honlapja  
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy hogy a 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

 
























