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

Pénzügyi előadó
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.
Ellátandó feladatok:
A Közös Hivatal Kirendeltségén az önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat,
intézmények államháztartás rendje szerinti gazdálkodási, pénzügyi-számviteli
feladatainak teljes körű ellátása. Az önkormányzatok és szerveik tekintetében a
költségvetés-tervezési, gazdálkodási, könyvelési, beszámolási, adatszolgáltatási,
nyilvántartás vezetési feladatok elvégzése. Teljes körű könyvviteli feladatok ellátása az
ASP rendszerben. Havi jelentések, beszámolók, mérlegek elkészítése és feladása.
Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. Teljes
körű könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben. Humánpolitikai, valamint
munkaügyi feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy
középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői,
informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
• Önkormányzati gazdálkodási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
• Gyakorlat az ASP rendszer alkalmazásában,
• KIRA rendszer ismerete,
• Közigazgatási alapvizsga megléte,
• B-kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelentő kompetenciák:
•

Kiváló szintű önálló, pontos, prezíc, alapos munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképpel
ellátott szakmai önéletrajz, rövid motivációs levél;
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak
megkérését igazoló dokumentum másolata;
A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szívós-Lőrik Edit nyújt, a
32/509-005 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagylóci Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 739-1/2018. ,
valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.
• Személyesen: Szívós-Lőrik Edit, Nógrád megye, 3133 Magyargéc, Rákóczi út
75. .
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. A formai és
tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtó személyek meghallgatására
sor kerülhet. Az érvényes pályázatokról a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével.
Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Nagylóci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2018. június 13.
www.magyargec.hu - 2018. június 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 13.
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.
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