
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag 2025. május –ig tartó közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi, számviteli feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hivatalhoz tartozó egyes önkormányzatok és irányítása alá tartozó egyes intézmények tekintetében a pénzügyi, számviteli,
beszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges feladatok ellátása. Kiemelten: az elfogadott költségvetési rendelet, valamint
a rendeletmódosítás tárgyában hozott Képviselő-testületi döntések alapján az előirányzatok kontírozása, könyvelése az ASP
gazdálkodási programban, a pénzügyi program és a főkönyv közötti egyezőség biztosítása, a saját hatáskörű előirányzat
átcsoportosítások könyvelése, előirányzat-módosítások nyilvántartásának vezetése, bejövő és kimenő számlák, egyéb bevételek
és kiadások kontírozása; a könyvelési dokumentumok rendszerezése, bérkönyvelés, a banki anyagok összeszerelése, a
bankszámlák napi feldolgozása a pénzügyi rendszerben, kincstári költségvetés és költségvetési beszámoló elkészítése,
részvétel a testületi költségvetés és beszámoló készítésében, negyedéves és éves beruházásstatisztikai jelentések elkészítése,
egyéb pénzügyi adatszolgáltatások teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, államháztartási mérlegképes könyvelő,

•         költségvetési szervnél hasonló munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett pénzügyi és számviteli alapképzés,
•         hasonló munkaterületen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat

benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
•         Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez
•         A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a

pályázatba betekinthessenek.
•         a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy: a) nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

b) kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, c) nem áll hivatalvesztés fegyelmi
büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, d) a 2007. évi CLII. törvény szerint
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.

•         2011. évi CXCIX. törvény 5. melléklet és a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített fényképes,
szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető nyújt, a 87/571-270 -
os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8258

Badacsonytomaj, Fő utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
6/189-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

•         Elektronikus úton Illésné Rácz Andrea részére a munkaugy@abrahamhegy.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: , Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázat benyújtók közül az előértékelésben kiválasztott pályázók személyes
meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző
dönt. Az eredménytelenül pályázókat elektronikus úton értesítjük. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 26.

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

Vissza Nyomtatás


