Taszári Polgármesteri Hivatal jegyzője
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Taszári Polgármesteri Hivatal
pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7261 Taszár, Lakótelep 8.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 16. pontja szerinti pénzügyi igazgatási feladatkör II. besorolási osztályban
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati és intézményi költségvetés tervezése, költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló elkészítése. Az elemi költségvetés összeállítása, intézményfinanszírozási feladatok
összehangolása. Könyvelési feladatok ellátása. Statisztikai jelentések, havi jelentések és éves
beszámolók előkészítése, feldolgozása a KGR-rendszerben. Áfa bevallások előkészítése és
feladása a NAV felé.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középiskola/gimnázium, 29/2012.III.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének
16. pontjában meghatározott képesítés ,
 Költségvetési szervnél azonos,vagy hasonló munkakörben szerzett - legalább 1-3
év szakmai tapasztalat,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség,
 ECDL
 közigazgatási alapvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 végzettséget igazoló okiratok másolata
 pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz
 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása
 nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak
kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes
tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keszthelyi Tiborné nyújt, a
30/6854641-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Taszári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(7261 Taszár, Lakótelep 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 215/2015., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi
ügyintéző.
 Személyesen: Keszthelyi Tiborné jegyző, Somogy megye, 7261 Taszár, Lakótelep 8.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nyertes pályázó kinevezéséről a pályázat kiírója Taszár polgármestere egyetértésével dönt,
fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A
kiírásnak nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére
visszaküldjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 3.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.kozigállás.hu - 2015. január 23.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik.

