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

pénzügyi - gazdálkodási, humánpolitikai feladatok
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.12.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Az önkormányzat és intézményei működéséhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli
feladatok. Költségvetések, beszámolók készítése, vagyongazdálkodási feladatok, ASPben történő könyvelés. Pályázatok elkészítésében, elszámolásában és minden egyéb
önkormányzati gazdálkodási feladatokban való közreműködés. Humánpolitikai
feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Költségvetési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási
jogszabályokban rögzített,- valamint humánpolitikai feladatok.

és

könyvvezetési

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,
Középfokú képesítés, pénzügyi-gazdálkodási- számviteli,,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, államháztartási szakterületen mérlegképes könyvelői
képesítés. ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete - 1 év szakmai
tapasztalat.,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt megkérte,
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző
nyújt, a 06-42-554-500 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BM/12228-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi gazdálkodási, humánpolitikai feladatok.
• Személyesen: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról - a polgármester véleményének kikérése után - a jegyző dönt. A
pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
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Nyomtatás

