
Pályázati felhívás 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 70.§- a és a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet Rétság Város Önkormányzatának belső 
ellenőrzési feladatainak ellátására. 
A megbízás időtartama: 
Szerződéskötéstől 2014.december 31-ig 
Foglalkoztatás jellege: szolgáltatási szerződés 
Munkavégzés helye: Rétság Város Önkormányzatának és intézményeinek 
működési területei 
Főbb tevékenységi körök: 
Belső ellenőrzési feladatok ellátása Rétság Város és intézményei – Polgármesteri 
Hivatal, Napköziotthonos Óvoda, Városi Művelődési Központ és Könyvtár - részére a 
2013-2014. évben: 
• szabályszerűségi ellenőrzés, 
• pénzügyi ellenőrzés, 
• rendszerellenőrzés, 
• teljesítmény-ellenőrzés, 
• 2013−2014. évre belső ellenőrzési terv és program pontosítása, az esedékes belső 
ellenőrzési terv elkészítése, 
• a középtávú ellenőrzési stratégiai terv elkészítése, feladatainak végrehajtása, 
• a kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területek vizsgálata, 
• a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére soron kívüli ellenőrzési 
feladatok végrehajtása, 
• a költségvetési szerv kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásának 
felülvizsgálata, valamint az azzal kapcsolatos javaslattétel, fejlesztés, 
hatékonyságnövelés. 
A belső ellenőri feladatokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló  370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá az ide 
vonatkozó szakmai utasítások szerint kell ellátni. 
A nyertes pályázónak a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is el kell látnia a 
szerződés keretében. 
Pályázati feltétel: 
• Pályázatot nyújthat be a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő 
természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személy nélküli gazdasági 
társaság vagy egyéb szervezet. Nem természetes személy pályázó esetén a belső 
ellenőrzési feladatokat ténylegesen ellátó személynek meg kell felelnie a képesítési 
és egyéb feltételeknek és szakmai gyakorlatnak. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• hasonló területen végzett több éves belső ellenőrzési tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 
• a pályázó által készített megbízási/szolgáltatási szerződés tervezet, 
• a belső ellenőrzési tevékenység végzéséről szóló engedély másolata, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, 



• a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó elképzelés rövid bemutatása, 
• referenciák bemutatása 

A pályázat benyújtásának határideje: 
• 2013. augusztus 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton: Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címre 
(2651.Rétság, Rákóczi út 20.). 
• Személyesen: Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (2651. 
Rétság, Rákóczi út 20.) 
Kérjük a borítékon feltüntetni „Belső ellenőrzés 2013-2014.”megnevezést. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 35/550-100/115 
telefonszámon lehet kérni. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes 
meghallgatáson vesznek részt a pályázat benyújtását követően. A személyes 
meghallgatásra külön meghívót küldünk. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 20. 
A pályázat eredményéről történő értesítés határideje, módja: 2013. szeptember 30.  
elektronikus, illetve papír alapú levélben 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására. 
 


