Balatonföldvári
Önkormányzati Hírlevél
Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!
2021.április 2021/3. szám
HÚSVÉT
Juhász Gyula:Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérõ
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyõzelem az elmúláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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POLGÁRMESTER VÁLASZOL...
Polgármester úr, testközelbõl találkozott a COVID vírussal.
Milyen tapasztalatokra tett szert?
Ez egy nagyon alattomos és veszélyes betegség, nálam például
kétoldali tüdõgyulladással jelentkezett be. Mindenkit arra kérek,
hogy függetlenül a sikeres országos oltási programtól továbbra is
vegye komolyan a védekezést, figyeljen maszkviselésre és a
távolságtartásra, vigyázzanak magukra és egymásra. A másik
dolog, amit kiemelnék az a szinte emberfeletti teljesítmény, amit a
háziorvosok a kórházi ápolók-, doktorok-, technikai személyzet
végez értünk ebben a rendkívüli helyzetben, óriási tisztelet és
köszönet nekik érte.
Közel három hét betegség alatt az ember óhatatlanul is
átértékel dolgokat magában. Ön megtette ezt?
Természetesen. Életem során sokadszor bizonyosodott be, hogy mindannyian porszemek vagyunk a
Jóisten kezében és a nagybetûs élet tengerén. A betegség alázatra is tanított, ezzel együtt a jövõben a
negatív dolgokra és negatív emberekre igyekszem jóval kevesebb energiát fordítani. Még erõsebbé vált
a meggyõzõdés bennem, hogy pozitív szemlélettel, pozitív hozzáállással lehet a munkámat sikeresebben
elvégezni és a város fejlõdését és lakosait tovább szolgálni.
Befolyásolják -e a világjárvány és annak negatív gazdasági hatásai az idei évre tervezett városi
beruházásokat?

•
•
•
•
•
•

Reményeink és terveink szerint nem, a 2021-re tervezett fejlesztéseink:
EU-s forrásból folytatódik a Szabadtéri Színpad felújítása és a Városi Bölcsõde kialakítása
A Magyar Falu Program keretében megújul a Mesevár Óvoda tetõszerkezete és tornaszobája
Miniszterelnökségi keretbõl sportpályát alakítunk ki az óvoda udvarán
Balaton Fejlesztési Tanács pályázatából megújul a Szivattyú park
A Kisfaludy Program révén tovább szépül a Keleti - és a Nyugati strand
Városi forrásból térfigyelõ kamerarendszer épül ki a településen, megvalósul a Városháza
tetõszerkezetének felújítása, tovább szépül a Kulipintyó Villa udvara és folytatódik a járda – és
közterület felújítási program is.

Térjünk rá helyi politikai aktualitásokra. Ön ügyvédi irodát bízott meg azzal, hogy „vegzálja” a
Mosolygó Balatonföldvárért Egyesületet?
Nézze, nem kell valótlan tényállításokat tenni, magyarul hazudozni és akkor nem jön az ügyvéd meg nem
kell bíróságra járkálni. Sok mindent elárul egy sajtótermék hitelességérõl, amit barokkos túlzással
„közéleti, kulturális lapnak” titulálnak a gyártói, hogy rövid fennállása alatt tudomásom szerint eddig 3
helyreigazítást közölt le korábbi valótlan tartalmú irományai miatt, egy negyedik ügyben pedig most
bírósági eljárás indul ellenük. Bizarr módja a közbizalom elnyerésének egy kétezer fõs kisvárosban az
ilyen viselkedés, de hát nem vagyunk egyformák.
Ugyanebben a lapban figyelmeztetik Önt és a helyi kormánypárti szavazókat, hogy ha a jövõ évi
országgyûlési választásokon az ellenzék nyer az „Balatonföldváron is éreztetni fogja hatását. Nem
kicsit, nagyon!”
Tipikus bolsevik duma. Régóta mondom, a helyi ellenzék annyira tehetségtelen, hogy önálló
gondolatokra sem futja az erõlködésükbõl. Az országos vezetõik fenyegetéseit ismételgetik, akik a
fideszesek egzisztenciális ellehetetlenítését, újságírók eltiltását és egyéb jogállamisággal összeférhetetlen
baromságot vizionálnak, ha véletlenül hatalomra jutnak. Itt helyben földvári embereket Lenin fiúk módjára
nyíltan fenyegetni nem jó ómen az álmoskönyv szerint ,választási esélyeket illetõen. Jézus szavaival
inteném õket nyugalomra: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Aki kardot ragad, az kard által vész el.”
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Azt is írják, hogy a városban elégedetlenek tömegei fognak megmozdulni, akik ma még félelemben
élnek Földváron.
Ezt a balliberális szöveget is hallgatjuk vagy 30 éve, ebben az országban mindig félni kell szerintük, ha
polgári kormányzás van. Mi itt Földváron hatszor nyertünk választást, három országgyûlésit és három
önkormányzatit zsinórban. Ez olyan eredmény, amit nem mostanában fognak megdönteni, ennek ellenére
tisztelettel kérném, hogy azonnal jelentkezzen a Városházán, aki úgy érzi, hogy az elmúlt 12 évben õt
politikai meggyõzõdése vagy véleménye miatt bármilyen atrocitás ért a városvezetés részérõl.

MEGSZÛNIK A “SZABAD STRAND” FÖLDVÁRON?
Egy magát civilnek mondó szervezet interneten
és sajtótájékoztató keretében hangoztatott jogszabály értelmezése alapján kikötõk 100 méteres
körzetében tilos a fürdõzés.

1

Ha a jogalkotói szándékot valóban így kell értelmezni Földváron a “Szabad strandon” és a Riviéra szálló strandján is megszûnik a mellékelt ábra alapján a fürdési lehetõség.(Lásd elsõ térkép)
De hasonló helyzet fog elõállni pl. Szemes, Lelle,
Boglár és valamennyi kikötõvel rendelkezõ Balaton parti település esetében, ahol a kikötõ szomszédságában strand található.
Reményeink és terveink szerint is, ezek a strandok megmaradnak, hiszen mióta világ a világ a
Magyar Tengeren békésen megférnek egymás
mellett a strandok és a kikötõk.

A civil szervezet jogértelmezése alapján nem
lehet fürdeni, tehát megszûnik a szabadstrand.

A Balatonon eddigi gyakorlat szerint kijelölt
tilalmi zóna

A civil szervezet által készített térképrajz
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JOGERÕS ÍTÉLET- AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ADOTT IGAZAT A KAPOSVÁRI
TÖRVÉNYSZÉK BÓDÉÜGYBEN
A Kaposvári Törvényszék másodfokon is Balatonföldvár Város Önkormányzatának adott
igazat a Kikötõ elõtti, 20 hrsz-ú ingatlan ügyében indított perben.
A keresetet az egyik bódéfelépítmény haszonélvezõje nyújtotta be és érdekeltségére hivatkozva kérelmezte a területre a BAHART ZRT.
és az önkormányzat által kötött szerzõdés érvénytelenségének megállapítását.
Az elsõ fokú bíróság ítélete után most a Törvényszék jogerõsen is elutasította a felperes
keresetét és az önkormányzat érvelésének
adott igazat.
STRANDFEJLESZTÉSEK IV. ÜTEM
Jól haladnak a strandpályázat kivitelezési munkáival a Keleti és a
Nyugati strandokon. Az elnyert
60 millió forintos forrásból a családbarát szolgáltatásokat nyújtó
infrastruktúra további fejlesztése,
a természeti és tárgyi feltételek
javítása, valamint a szolgáltatások bõvítése valósul meg az idei
szezonra a strandokon.
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120 MILLIÓ FORINTOS KORMÁNYZATI TÁMOGATÁST KAPOTT BALATONFÖLDVÁR
Magyarország Kormánya az 1101/2021. (III. 5.) számú határozatában az eddig elnyert 680 millió forintos
támogatás mellé a megvalósításhoz szükséges további 120 703 587 Ft többlet támogatást biztosít a
Balatonföldvár Zöld Város program megvalósításához. A projekt keretében a leromlott állapotú
szabadtéri színpad és környezete kerül felújításra. A városvezetés nevében köszönetünket fejezzük ki a
kormányzati segítségért, valamint Witzmann Mihály országgyûlési képviselõ úrnak az ügyben kifejtett
lobbitevékenységéért. Így a beruházás 100%-os intenzitásúvá vált, városi forrást nem kell bevonni a
kivitelezésbe.

ÁLLAMTITKÁR ÚRNÁL JÁRTUNK
Soltész Miklós államtitkár úrral
folytatott megbeszélést
Holovits Huba, városunk
polgármestere és Sajni Balázs
plébános úr.

*
A beszélgetés tárgya a földvári
és a kõröshegyi templom
tetõszerkezetének felújítása és
egyházközségi közösségi ház
létesítése voltak.

w w w. f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r. h u

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

2021. április

6.oldal

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS SEGÍTSÉGET NYÚJT AZ OLTÁSOK FELGYORSÍTÁSÁBAN
Az oltások gördülékenyebbé tételéhez járul hozzá a város azzal, hogy
átvállalja a háziorvosoktól az adminisztrációs és szervezési
feladatokat. „Az önkormányzatnak nincs beleszólása, hogy kit, mikor
és hol oltanak be. Mi a segítségünket ajánlottuk fel a háziorvosoknak
a folyamat felgyorsításához. Munkatársaink adminisztrációs
feladatokat fognak ellátni az oltások megszervezésével kapcsolatban
„-mondta Holovits Huba polgármester. Igény esetén telefonon
egyeztetik az oltás idõpontját és helyszínét, illetve tájékoztatják a
regisztráltakat az elérhetõ vakcinákról. Balatonföldváron egyelõre
csak a háziorvosi rendelõt jelölték ki a szakemberek oltópontnak.

VESZÉLYHELYZETI ALAPOT HOZOTT LÉTRE BALATONFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata veszélyhelyzeti
alapot hozott létre, hogy az anyagilag segíteni tudó és akaró magánszemélyek és vállalkozások
megtehessék felajánlásaikat.
Az alap számlaszáma: 14100110-35181549-43000005
A befizetett összegek a kialakult veszélyhelyzettel kapcsolatban felmerülõ költségekre kerülnek
felhasználásra.
Ezúton mindenkinek tisztelettel köszönjük, aki ilyen módon segít a kialakult helyzet kezelésében.
Balatonföldvár Város Önkormányzata
A rendelet a város weboldalán olvasható teljes egészében.

GYÁSZKÖZLEMÉNY
város gazdasági életének fejlesztésében, turisztikai vonzerejének gyarapításában.
Önkormányzati képviselõként a város közéletének; a vegyeskar tagjaként zenei életének; a
sportegyesület elnökeként a település sportjának volt meghatározó személyisége.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Balatonföldvár város díszpolgára
Andorka Sándor
2021. március 25-én életének 76. évében
súlyos betegség után elhunyt.
Andorka Sándor közel négy évtizede élt és dolgozott Balatonföldváron. Gazdálkodó szervezetek vezetõjeként, jelentõs sikereket ért el a

A megyei, az országos és az európai kézilabda
sportban elismert szakemberként, számos
tisztséget töltött be hazai és nemzetközi kézilabda szövetségekben, játékvezetõi bizottságokban, mellyel kivívta a balatonföldváriak
megbecsülését, és öregbítette Balatonföldvár
hírnevét.
Andorka Sándort Balatonföldvár Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.
Emlékét kegyelettel megõrizzük!
Balatonföldvár Város Önkormányzata
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GRATULÁLUNK!
Több Somogy Polgáraiért díjasunk is magas állami
elismerésben részesült nemzeti ünnepünkön.
Széchenyi - díjat kapott:
DR. SZAKÁLY SÁNDOR történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár fõigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Újés Jelenkori Történeti Tanszékének egyetemi tanára.
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott Somos László, a Kaposvári Egyházmegye általános helynöke, a kaposfõi Szent Vendel
Plébánia plébánosa és dr. Szigeti Orsolya, a Szent István Egyetem Kaposvári Campusa Gazdaságtudományi Karának megbízott
dékánja.
A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata elismerést Budai Ferenc festõ-, mázolóés tapétázómester, az Ipartestületek Somogy Megyei Szövetségének elnöke, dr. Mohr József Tamás háziorvos, Segesd község
volt polgármestere és Szemere
Antal Rezsõ barcsi építész veheti
majd át a vírus helyzet javulását
követõen.

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést Szebényiné Vincze Borbála, a
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. technológiai osztályvezetõje kapja.
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT katonai tagozata elismerésben részesült Szentes István nyugállományú alezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Marcali Bajtársi Egyesületének elnöke.
Magyarország érdemes mûvésze díjban részesült
Kokas Katalin Liszt Ferenc-díjas hegedûmûvész, a
Kaposfest korábbi mûvészeti vezetõje.
(forrás:Somogy Megyei Önkormányzat)
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ÓVODA
Tisztelt Szülõk!
A Balatonföldvári Mesevár Óvodába és a Bálványosi Tagóvodába a
2021/2022 - es nevelési évre történõ beíratás idõpontjai a következõek:
2021. 04. 19. Délelõtt 9.00 órától 15.00 óráig
2021. 04. 20. Délelõtt 10.00 órától 16.00 óráig
A beiratkozáshoz szükséges adatok:
- gyermek taj száma
- gyermek állandó lakhelye, tartózkodási címe
- anya születési neve, gondviselõ neve
- gyermek neve, születési helye, ideje
Az óvodáról részletes információ a www.mesevarovoda.hu oldalon található.
Elérhetõségeink: 84/340-465, ovi@mesevarovoda.hu
Kérem Önöket, hogy a higiéniai szabályokat legyenek kedvesek betartani!
Örömmel várjuk szíves érdeklõdésüket!
Tisztelettel:Széll Tünde óvodavezetõ

Balatonföldvárt is érinti a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny
2021. május 12-én Siófokról indul és május 16-án Budapesten ér véget
Magyarország legnagyobb kerékpáros eseménye, a Tour de Hongrie országúti
kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny 2021. május 12-én
várhatóan 14:06 perckor érinti Balatonföldvár települést.
Szélsõséges idõjárási körülmények között változhat az idõpont +/- 5 percet.
Az 1. szakasz során részhajrá kitelepüléssel is készülnek a szervezõk a Budapesti úton. Az útvonal
zárását és terelését a Megyei Rendõrfõkapitányság végzi.
Kérjük a település lakóit, hogy készüljenek a várható terelésekre, valamint, hogy a verseny útvonalán a
verseny napján az útszakasz útszelvényébe ne parkoljanak. Az útpályára belógó jármûvek, fokozottan
növelik a balesetveszélyt!
A rendezvényt az aktuális járványügyi helyzet és az érvényben lévõ szabályozások szerint rendezik
meg.

BALATONFÖLDVÁRI SZÁLLÁSHELYEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE
2021. MÁJUS 1-TÕL
A Földvár-kártya szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 2021. március 26-án módosításra került,
amely minden balatonföldvári szálláshelyet üzemeltetõt szálláshely-szolgáltatót érint.
A rendelet 4. §-a (8)-(9) bekezdéssekkel egészült ki, amelyet 3/2021 (III.26.) önkormányzati rendelet 1. § az
alábbiak szerint iktatott be.
Hatályba lépésének idõpontja 2021. május 1.
(1) A Földvár-kártya szabályozásáról szóló 10/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a következõ (8)-(9)
bekezdéssel egészül ki:
„(8) A szállásadó a szálláshely bejáratánál vagy recepciójánál, jól látható módon, köteles a Turisztikai kártya
igénybevételének lehetõségérõl, a (9) bekezdésben meghatározott, magyar és angol nyelvû tájékoztató feliratot közzétenni.
(9) A tájékoztató feliratot A/4 méretben, keretezett formátumban kell megjeleníteni. A keretezett tájékoztató feliratot a Tourinform Iroda térítésmentesen biztosítja a szállásadó részére.”
A tájékoztató táblákat a Nemzeti Turisztikai Adatbázisban (NTAK) regisztrált szálláshelyek üzemeltetõje,
vagy meghatalmazottja a balatonföldvári Tourinform irodában 2021. április 13-tól (kedd) veheti át.
A rendelet teljes egészében Balatonföldvár Város weboldalán olvasható.
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ÁLLÁS HIRDETÉS
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló“ 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
adóhatósági ügyintézõ - adóellenõr
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: Határozott idejû, 2021. 05. 31 – 2021. 08. 31. napjáig terjedõ
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ, munkaidõkeret alkalmazásával
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1.
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltõje által ellátandó feladatkör: I/14. Hatósági feladatkör
Ellátandó feladatok: A helyi adóhatóság feladatkörébe tartozó idegenforgalmi adó bevallási
kötelezettség teljesítésének ellenõrzése, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: A helyi adóhatóság feladatkörébe tartozó
idegenforgalmi adókötelezettség felderítése, bevallási kötelezettség teljesítésének ellenõrzése, helyszíni
ellenõrzés, jegyzõkönyv felvétel, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselõk jogállásáról szóló“
2011. évi CXCIX. törvény, valamint Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a közös
önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk juttatásairól szóló 4/2014.(III.25.) önkormányzati
rendelete és a 2021. évi illetményalapról szóló 19/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelete rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvõképesség,
Büntetlen elõélet,
Közgazdasági, közszolgálati, rendészeti, mûszaki középiskolai végzettség vagy középiskolai
végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó
szakképesítés vagy kormányablak ügyintézõi vizsga
Felhasználói szintû számítógépes ismeret, irodai alkalmazások
Vagyonnyilatkozattétel
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Önkormányzati közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
Adóügyi igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
ASP adó szakrendszer ismerete

w w w. f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r. h u

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

10.oldal

2021. április

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Pályázati kérelem, motivációs levél, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz;
iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben foglalt kinevezési követelményekrõl;
nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör 2021. május 31. napján tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikóné Fejes Ibolya nyújt, a 06 84 540 336 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történõ
megküldésével (8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 3921-1/2021, valamint a munkakör megnevezését:
adóhatósági ügyintézõ - adóellenõr
Személyesen: Mikóné Fejes Ibolya, Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az írásbeli pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követõen a jegyzõ hozza
meg a döntést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

ÁLLÁS HIRDETÉS
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló“ 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi ügyintézõ
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1.
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: I/19. Pénzügyi és számviteli
feladatkör
Ellátandó feladatok: Önkormányzatok költségvetési és vagyongazdálkodásával,
feladatfinanszírozással, pályázati támogatással kapcsolatos feladatok
w w w. f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r. h u
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A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: Állami támogatás igénylés / elszámolás,
adóbevallás, beszámoló benyújtás, pályázatkezelés
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselõk
jogállásáról szóló“ 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk
juttatásairól szóló 4/2014.(III.25.) önkormányzati rendelete és a 2021. évi illetményalapról szóló
19/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvõképesség,
Büntetlen elõélet,
Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és
gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézõi, informatikai, mûszaki, logisztikai,
menedzserasszisztens szakképesítés,
Felhasználói szintû számítógépes ismeret, irodai alkalmazások
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Államháztartási mérlegképes könyvelõ felsõfokú szakképesítés
Önkormányzati költségvetési szervnél szerzett pénzügyi-számviteli tapasztalat
ASP gazdálkodás szakrendszer ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Pályázati kérelem, motivációs levél, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv-ben foglalt kinevezési követelményekrõl; nyilatkozat a
pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától
tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ernyes Ervin nyújt, a 06 84 540 337 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történõ
megküldésével (8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 5480-1/2021, valamint a munkakör
megnevezését: pénzügyi ügyintézõ.
Személyesen: Mikóné Fejes Ibolya, Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az írásbeli pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követõen a jegyzõ
hozza meg a döntést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 15.
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