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Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi - gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye,
Hegyeshalom , Fő utca 134. .

9222

Hegyeshalmi

Közös

Önkormányzati

Hiv.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
a munkakör betöltője által ellátandó pénzügyi igazgatással, gazdálkodással kapcsolatos
feladatok.
Ellátandó feladatok:
Önkormányzati pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=419532
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Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012.(III.7.) Kor. rendelet szerinti érettségi végzettség és közgazdasági
szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; érettségi végzettség
és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes
könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy
gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább
középfokú számítástechnikai szakképesítés. ,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi,
közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi,
szakképzettség;vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú,
illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés ,
• Közigazgatás területén, helyi önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség
• ASP programban való tapasztalat;
• Európai Uniós pályázatok pénzügyi elszámolásában szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
Végzettséget igazoló okiratok másolata,
Nyilatkozat, hogy nyertes pályázat esetén a pályázó erkölcsi bizonyítványt
igényel,
Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására
vonatkozóan,
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat
tartalmának és személyes adatainak a pályázati eljárásban résztvevők általi
megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gáli Péter jegyző, Wiegerné
Mészáros Erika aljegyző nyújt, a 96/568-252 -os telefonszámon.
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=419532
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A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (9222 Hegyeshalom, Fő utca 134. . ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
H/384/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi - gazdálkodási
ügyintéző.
• Elektronikus úton Dr. Gáli Péter jegyző részére a polghiv@hegyeshalom.hu Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi gazdálkodási
ügyintéző.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyeshalom.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 26.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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