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Balassagyamati K6zds Onkormanyzati Hivatal

a "Kozszolgiilatitisztvisel6kr6lsz6l6" 2011. evi CXCIX. torv6ny 45. S (1) bekezd6se
alapjSn

palyazatot hirdet

Balassagyarmati Kozcis 6nkorm6nyzati Hivatal
P6nziigyi Osztdly

p6nziigyi i.igyint6z6

munkakor betoltesere.

A kiizszolg{rlati jogviszony id6tartama:

hatiirozatlan idej n kozszol gdlati jogviszony

Foglalkoztat6s jellege :

Teljes munkaid6

A munkav6gz6s helye:

N6grdd megye, 2660 Balassagyarmat, RSk6czifejedelem it 12.

A k<izszolgdlati tisztvisel6k k6pesit6si el5ir6sair6l sz6l6 2912012. {l,l.
rendelet alapjSn a munkakiir bet<ilt6je iiltal elliitand6 feladatkortik:

1. szdm{ mell6klet 19.pont P6nzugyi 6s sz6mviteli feladatkor Az l. besoroldsi
osztSlyban: Fels5oktatdsban szerzett gazdasdgtudom6nyi, kozszolgdlati, mijszaki
menedzser, gazdasiigi agrdrmernoki, jogi, szakk6pzetts6g; vagy fels6oktatdsban
szerzett szakk6pzettseg 6s gazdas5gtudom6nyi, statisztikai, informatikai, m[szaki,
logisztikai felsSfoktl, illetve m6rlegk6pes konyvelti szakkepesft6s. A ll. besorol6si
osztdlyban: Gazdasdgi kozepiskolai v6gzetts6g; vagy koz6piskolai v6gzetts6g 6s
gazdasdgtudom6nyi, statisztikai, banki rigyint6z5i, informatikai, miiszaki, logisztikai,
menedzserasszisztens szakkepesites.

Ell6tando feladatok:

Az Allamh{ztartSs rendje szerinti onkormdnyzati szamviteli, penzrigyi, gazd5lkod6si 6s
kdnyvvezet6si feladatok v6grehajt6sa. A kozos hivatal feladatellatdsi korebe tartozo
onkormdnyzati es koltsegvet6si szervekre vonatkoz6 kolts6gvet6s 6s beszdmolo

:

7.) Korm.
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el6k6szit6se, merleg k6szit6se, kontirozds, konyveles, kotelezettsegvdllalds vezet6se.A kepvisel6-testr-iletek p6nztigyi tem6jri el6terjeszt6seinek elkelzitese a jegyz1
utasitasa szerint.

A m u n kakcirhoz tartozS f5bb tev6kenys5g i krir6k:

Kontirozds, konyvel6s, nyilvdntarlds, int6zm6nyi kolts6gvet6sek e16k6szit6se,
v6grehajtiisi feladatok, kincstiiri jelent6sek el5keszitese, fSkonyvi szamlak kezel6se,
nyitasi 6s z6rdsi teend5k elv6gzese, pitlyAzatokkal kapcsolatos penziigyi feladatok.

Jog6ll5s, illetm6ny 6s j uttatrisok:

A jogiillSsra, az illetm6ny megiillapitasdra 6s a juttatdsokra a "Krizszolgdlati tisztviselcjk
jog6llds6r6l szolo" 2011. evi cXClX. torveny rendelkez6seiaz irdnyad6k.

P{lyflzati felt6telek:

. MagyarSllampolgiirs6g,. Cselekv6k6pesseg,. Brintetlen el5elet,
' Koz6piskola/gimndzium, legaldbb kozepfokri v6gzettsegre eptil6 szakiranyrl, kozepfokriszakk6pesit6s,,
. Vagyonnyilatkozatt6teli eljdras lefolytatdsa,

A p6ly6zat elbiriilSsiin5l el5nyt jelent:
. Fels6fokri k6pesit6s, penzugyi, kozgazdasiigi,
' kozigazgatdsban vagy onkormAnyzatnil szerzett - '1 6v alatti szakmai

tapasztalat,
. Emelt szintfi szakk6pesit6s, m6rlegk6pes konyvel<5i szakk6pesit6s

E16nyt jelent6 kompetenciiik:

. Kivdlo szintii preciz, lelkiismeretes munkav6gzes, kepzesi ig6ny, szakmai
igenyess6g

A p6ly 6nat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, i gazolSsok:

' f6nyk6pes szakmai on6letrajz (4512012.{il120.) Korm.rendetet 8. g 1.
melleklete alapjdn),. iskolai v6gzetts6get es kepesitest igazol6 bizonyitvdny(ok) miisolata

' nyilatkozal a palyazati anyagban foglalt szem6lyes adatoknak a palyazati
eljdrSssal osszeftig95 kezel6sehez valo hozzallruldsrol. 3 h6napn:il nem r6gebbierkolcsi bizony(tviiny (p6tolhatS)

A munkak<ir betcilthet6s6g6nek id5pontja:

A munkakor a pAlyizatok elbiriilSsdt kovet6en azonnal betolthetS.

A p6ly6zat benyfjtdsiinak hatdrideje : 2016. m6jus 1 'l .
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Apalydzati kiirdssal kapcsolatosan tovdbbi informdci6t dr. Varga Andrea iegyzo nyrijt, a
0635/505-925 -os telefonszAmon.

A p6lyiizatok benyfjt6s6nak m6dja;. Postai rjton, a palyAzalnak a Balassagyarmati Kozos Onkormdnyzati Hivatal
cim6re toft6ncj megkrild6s6vel (2660 Balassagyarmat, Rdkoczi fejedelem 0t
12. ). K6rjnk a borit6kon feltrintetni a pllyazati adatbdzisban szerepl6
azonoslto sz6mot: 10.97412A16, valamint a munkakor meonevez6set:
p6nzugyi ugyint6zc5.

A pSfyiizati elj6r6s, a plly{zat elbir6lSsiinak m6dja, rendje:

A p6lydzatokat a p6nztigyi osztdlyvezet5 v6lem6nyenek kik6r6se mellett a kinevez6si
jogkort gyakorlo jegyzS bfralja el a polgdrmester egyet6rt6s6vel. A kivalasztdsi elj6ras
sordn a formailag megfelel6 oneletrajzot beny0jt6 pitlyitzokkal sz6beli elbesz6lget6sre
kerirl sor. A pillyizat elbirSlSsdt kovetri 8 napon belul ertesitest krildunk elektronikus
0ton. A kinevez6s 6 honap pr6baido kikot6se mellett jon l6tre.

A p6lydzat elbir6l6s6nak hatiirideje: 2016. mdjus 13.

A paly5zati kiirSs tovdbbi kcizz6tr6tel6nek helye, ideje:

. Balassagyarmat Vdros Honlapja - 2A16. aprilis 11 .

' Balassagyarmat V6rosi TV K6prijsaga - 2016. dprilis 11.

A munk6ltat6val kapcsolatban toviibbi informiici6t a www.balassagyarmat.hnr
honlapon szerezhet.
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