
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
                        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján 

pályázatot hirdet

pénzügyi-számviteli ügyintéző, könyvelő 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

A  közszolgálati  tisztviselők  képesítési  előírásairól  szóló  29/2012.  (III.  7.)  Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Költségvetési gazdálkodás, könyvvitel, adatszolgáltatás. 

Ellátandó feladatok:

Az  államháztartás  rendje  szerinti  költségvetési,  számviteli,  pénzügyi,  gazdálkodási  és
könyvelési  feladatok  elvégzése,  gazdasági  események  kontírozása,  analitikus
nyilvántartások  vezetése,  kötelezettségvállalás,  nyilvántartás  vezetése.  MÁK  részére
pénzügyi  jelentések,  adatszolgáltatások,  beszámolók  elkészítése.  Költségvetési
támogatások  igénylése,  elszámolása,  a  költségvetés  végrehajtásának,  valamint  az
önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kisérése. Kapcsolattartás az
államkincstárral. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, számviteli feladatkör, könyvelés. 

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, pénzügyi, számviteli ügyintéző, könyvelő, 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
         1 év könyvelési tapasztalat 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Államháztartási szakon való jártasság 
         Szécsényi lakos 
         Mérlegképes könyvelői képesítés 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         2011. évi CXCIX. törvény 5. melléklete és a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet
1.melléklete szerinti szakmai önéletrajz 

         Képesítést igazoló okiratok másolata 
         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról,

hogy  a  pályázat  benyújtásáig  a  hatósági  erkölcsi  bizonyítvány  kérése
megtörtént 

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat eljárásban résztvevők a pályázat
tartalmát megismerhessék 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vanyáné Zámbó Beáta nyújt, a 06-
32-370-199 m.: 217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1212/2017. , 
valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző, könyvelő. 

         Személyesen: Dr. Bagó József jegyző, Nógrád megye, 3170 Szécsény, 
Rákóczi út 84.



A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  formai  és  tartalmi  követelményeknek  megfelelő  pályázatot  benyújtó  személyek
meghallgatására sor kerülhet. Az érvényes pályázatokról a jegyző dönt, a polgármester
egyetértésével. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2017. február 10.
         www.szecseny.hu - 2017. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

www.szecseny.hu 

A munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.szecseny.hu  honlapon
szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február10.


