
Felső-Szabolcsi Kórház 
                            

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

Felső-Szabolcsi Kórház 
 

Belső ellenőr 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

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

A belső ellenőr ellátja a belső ellenőrzési vezető feladatait is az államháztartásról 
szóló 2011.évi CXCV. törvény 70.§-ban, valamint a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 
21-22.§-ban előírtak szerint. Részt vesz a Kórház vonatkozásában a fenti 
Kormányrendeletben meghatározott belső ellenőrzési feladatok ellátásában. 
Feladata szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzések elvégzése. 
Közreműködik a Kórház szervezeti egységeinek szakmai feladatai végrehajtásának 
ellenőrzésében. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

 Főiskola/Egyetem, a 22/2019.(XII.23.) PM rendelet szerint 
meghatározott egyetemi, főiskolai végzettség/szakképesítés, 

 Belső ellenőri regisztráció, ABPE I. továbbképzés 22/2019.(XII.23.) PM 
rendelet szerinti megléte 

 Legalább 2 éves szakmai gyakorlat és legalább 3 év pénzügyi és 
számviteli releváns gyakorlat 

 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

 Magyar állampolgárság 

 Büntetlen előélet 
 



 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

 ABPE II. továbbképzés igazolása 

 Költségvetési intézményben szerzett ellenőrzési/belső ellenőri 
tapasztalat 

 Egészségügyben szerzett tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 fényképes szakmai önéletrajz,  

 motivációs levél,  

 iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,  

 belső ellenőri nyilvántartásba vételről kiadott igazolás,  

 szakmai gyakorlat igazolása,  

 hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez a pályázó hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a +36 45 
502 120 -as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő 
megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2020 , 
valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr. 

vagy 

 Elektronikus úton Dr. Debreczenszki Julianna részére a 
hr@kisvardakorhaz.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Felső-Szabolcsi Kórház 
fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 26. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a 
munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Közigálláson való publikálás dátuma: 2020. május 23 . 


