BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG, KÖTCSE ÉS NAGYCSEPELY KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE PÁLYÁZATOT HIRDET
A BALATONSZÁRSZÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
( 8624 BALATONSZÁRSZÓ, HŐSÖK TERE 1.)
PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ (GAZDASÁGI VEZETŐ)
ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE

A köztisztviselő által betöltendő munkakör: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 8624 Balatonszárszó,
Hősök tere 1.
Pályázati feltételek:
-

-

-

büntetlen előélet,
cselekvőképesség
magyar állampolgárság
a felsőoktatásban szerzett - a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (II. 07.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontjában meghatározott - végzettség
és emellett
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy
az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1.
előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési
szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell
a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

Ellátandó feladatok:
Ellátja:
- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat
(gazdasági vezető)
- pénzügyi-gazdálkodási ügyintézői munkakörében ellátja az önkormányzatok és
költségvetési szerveinek jogszabályokban előírt költségvetési előirányzat tervezési és
gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési feladatait
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) rendelkezései az irányadók.

A pályázathoz csatolandó:
- részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
- szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
- nyilatkozat a Kttv. 84-85. § szerinti összeférhetetlenségről
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát
megismerhetik
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elfogadásáról
A személyügyi központ honlapján való közzététel időpontja: 2020. január 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- kozigallas.gov.hu
- balatonszarszo.hu
- Siófoki Szuperinfó
- Somogyi Hírlap
- Szárszó TV képújság
- Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
- Kötcse és Nagycsepely Községek Önkormányzatának hirdetőtáblája
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14.
A munkakör betölthető: 2020. február 15.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A határidőn belül benyújtott pályázatok
áttekintése és megismerése után – annak érvényessége esetén – a jegyző személyes
meghallgatást követően dönt az alkalmazni kívánt pályázó személyéről. A munkakör
határozatlan időtartamra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban a Balatonszárszói Közös Önkormányzati
Hivatal címére (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.) postai úton vagy személyesen lehet
eljuttatni. A borítékon kerüljön feltüntetésre: „pályázat pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző
álláshely betöltésére”. További felvilágosítást Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző nyújt a 84/
362-501-es telefonszám 123-as mellékén.

