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

Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Barbacsi Kirendeltsége

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9169 Barbacs, Kossuth utca 5.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I/16. Pénzügyi igazgatási feladatok, II/2. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Ellátandó feladatok:
Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása;
közreműködés a költségvetés, beszámolók és zárszámadás készítésében; könyvelői, kontírozói
feladatok; nyilvántartások vezetése; közreműködés pályázatok lebonyolításában, pénzügyi
elszámolásában; kötelezettségvállalási nyilvántartások vezetése, leltározással, selejtezéssel
kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Barbacs Községi Önkormányzat és intézménye pénzügyi-gazdálkodási feladatainak teljeskörű
ellátása: könyvelés, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves, éves
rendszerességgel; a képviselő-testület üléseinek előkészítése, költségvetési rendelet-tervezet
elkészítése, közreműködés a költségvetés végrehajtásában.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
Magyar állampolgárság,
•
Cselekvőképesség,
•
Büntetlen előélet,
•
Középiskola/gimnázium, és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyiszámviteli szakképesítés,
•
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•
B kategóriás jogosítvány,
•
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
megfelelő szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség; pontos precíz
munkavégzés; terhelhetőség
•
mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített
fényképpel ellátott részletes, szakmai önéletrajz, A végzettséget, szakképesítést
igazoló bizonyítványok másolata, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány
•
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának
és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Hajzer Marietta jegyző
nyújt, a 96/280-140 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
címére történő megküldésével (9144 Kóny, Rákóczi utca 30. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/725/2018. ,
valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.
vagy
•
Személyesen: Némethné Hajzer Marietta jegyző, Győr-Moson-Sopron megye,
9144 Kóny, Rákóczi utca 30.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. A nyertes pályázó
kinevezése Barbacs Község Polgármesterének egyetértésével történik. A munkáltatói jogkör
gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és ismételten gondoskodjon annak
kiírásáról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
www.kony.hu - 2018. április 20.
•
www.barbacs.hu - 2018. április 20.
•
Barbacs Községi Önkormányzat hirdetőtáblái - 2018. április 20.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 20.
Kóny, 2018. április 20.

Némethné Hajzer Marietta sk.
jegyző

