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Megtekintés

Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal
Ároktői Kirendeltsége

Pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3467 Ároktő, Széchenyi utca 53/A.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Költségvetési, zárszámadási rendelet-tervezet előkészítése, folyamatos figyelemmel
kísérése. Ároktő Község Önkormányzatának, Ároktő Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának és az Ároktői Óvoda könyvelésének ellátása ASP program
használatával. Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás. Leltározás és
selejtezés. Statisztikai adatszolgáltatás. Pályázatok előkészítése és elszámolása. Banki
átutalások teljesítése. Számlavezető pénzintézetnél számlanyitás, megszüntetés,
aláírás bejelentések ügyintézése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó
helyi rendelet és Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=594215
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Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Középfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont II. besorolási osztály
Gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és
gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki,
logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
Emelt szintű pénzügyi-számviteli szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Államháztartásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak
megkérését igazoló dokumentum másolata;
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a
pályázati anyagot megismerhetik.
A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-ai
szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna jegyző, vagy
Karakas Sándorné pü.ov. nyújt, a 0620/3712074 (jegyző), vagy 0620/3711924 (pü.ov.) os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 107-3/2022 ,
valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton Kovács Zsuzsanna részére részére a jegyzo@mezocsat.hu
E-mail címen keresztül
vagy
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=594215
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Személyesen: Kovács Zsuzsanna jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új
pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.mezocsat.hu
www.arokto.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közszolgálati jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

Nyomtatás
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