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a közszolgálati tisztvise|őkről szóló zaY. évi CXClX" törvény 45.§ {1) bekezdése
alapján

pályázatot hirdet

Monostorapáti Közös Önkormán3leati HivaÉal

pénuügyi ügyintéző

m u n kakör betöltésére'.

A köaszolgálati jogviszony időtartama :

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Fog lalkoztatás jel lege :

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123.

A közszolgálati tisatviselők képesítési előírásairól szóló Zgt2ü12. {lE§. 7.} Korm.
rendelet alapján a munkakör betöItője álÉal ellátandó feladatkörök:

2gí2ü12.(lll. 7.) Korm. rendelet 1. mel|éklet ,l9. Pénzügyi ,és számviteli feladatkör ll
besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kapotcs, Vigántpetend, Sáska Önkormányzatok, Kapo!cs Rama Nemzetiségi
Ö n kormá nyzat pó nzü gyi-gazdál kodási ós könyvvezet*si feladatak vég rehajt ása az AS P
program segítségével. Éves költségvetés kidolgozása, beszámotó készítése,
vagyongazdálkodási feladatck, főkönyvi könyvelés. Pénzügyi információs rendszerben
adatszolgáltatás, kincstári adatszolgáltatás, pénzügyi nyilvántartások vezetése. -
hatályos jogszabályok szerinti - ellátása. - a gazdálkodással kapcsolatos feladat- és
hatáskönök, - a pénzügyi-gazdálkodáshoz kapcsolódó állemigazgatási feladat- és
hatáskörök, A költségvetési tevékenység ellátása.

Jagéllás, illetmény é§ juttatások:
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A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2ü11. évi CXClX. törvóny rend*lkezései , valaminta{z) Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXX|l l, törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

. Magyarállampolgárság,

. Cselekvőképesség,. Büntetlen előélet,. Középiskolalgimnázium,
, Középfokú képesítés, 2gl2012.(ll1.7.)Korm.rendelet 1. számú melléklete

szerinti végzettség. Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett szakmai
gyakorlat - 1-3 óv szakmai tapasztalat. Felhasználói szintű MS Office (irodai
alkalmazások). Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pátyázat elbírálásánál előnyt jelent:
. Államháztartási mérlegképes könyvelői végezettség. ASP. rendszer ismerete .

Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

, lskolai végzettséget igazoló dokumentumok. A törvényben meghatározott
formátumú önéletrajz. Hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a
pályáző hazzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
hazzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betÖlthető.

A pályázat benyújtásának határidej e: 202ű. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Lászlóné nyújt, a
aaft7 A35-055, 87/535-005 -os telefonszámon,

A pályáeatok benyújtásának módja:. Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (S296
Monostorapáti, Petőfi utca 123.\.Kérjük a borítékon íeltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: XÖHlzs-lna20, valamint a
munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.. Elektronikus úton Takács Lászlóné részére a jegyzo@monostorapati.hu E-mail
címen keresztül, Személyesen: Takács Lászlónó, Veszprém megye, 8296 Monostorapáti, Petőfi
utca 123, .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat Mlonostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el, hivatalt
fenntartó önkormányzatok polgármestereinek egyetértésével. Kinevezéskor 3 hónap

admin.kozigallas.gov. hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?l D=485503 213



2020.02.04. Megtekintés

próbaidő kerül kikötésre. A pályázatokat kiíró a pályázat eredménytelenné
nyi lván ításának jogát íenntartja.

A pályázat elbíráIásának lTatárideje: 2020. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2a2a. február 8.. wwq^l.monostorapati.hu, www.kapolcs,hu, www.vigantpetend.hu,
www.hegyesd.hu - 2a2a. február 8.. www.taliandorogd.hu, www.saska,hu - 202a. február 8.

A rnunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges inforrnáció:

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
(KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv fel*l.

L_,l, '':,. l
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