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Borsodbótai
a közszolgálati tisztviselőkről sz

Önkormányzati Hivatal
2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése
alapján
hirdet

Borsodbótai

Önkormányzati Hivatal

pénzügyi

azdálkodási ügyintéző
kakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időta
határozatlan idejű közszolgálati jog

Foglalkoztatás

jel !ege:

Teljes munkaidő

A munkavégzéshelye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

A közszolgálati tisztviselők

rendelet alapján a munkakör

Uppony, Kossuth utca 83.

si előírásairól szóló

2912012. (Ill. 7.) Korm.

e áItal ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző a közszolgálati tisztviselők képesítésielőírásairól
szóló 9212012. (|l1.07 .) Kormányren elet 1. melléklet 19. pont
Ellátandó feladatok:

Banki utalások kezelése,
kintlévőségek kezelése,

latok elókészítésea könyveléshez,

előterjesztések előkészítése,
szabályzatokban megjetölt

A munkakörhöz

fe

lada

tartozó főbb

Önkormányzat költségvetési és
beszámolás, nyilvántartás. A Mag
admin, kozigallas.9ov. hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?l

us nyilvántartások vezetése,
rződések előkészítése, költségvetés,
r készítése.A pénzügyi,

számlázás,
statisztikai
beszámolók,
gazdálkodási

ségi körök:
azdálkodási feladatok, költségvetési tervezés,
lamkincstár felé rendszeres adatszolgáltatás.
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Képviselő-testületi ülések
előkészítésébenés a költségvetés

,dálkodással kapcsolatos
lg

rehajtásá ba n

v

aló közrem

ű

előterjesztéseinek
ködés.

Jogál!ás, illetmény és juttatások:

A

,

az illetmény meg llapítására és juttatásokra
közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC| . törvóny rendelkezései , valamint a(z) a fenntartó
önkormányzatok Képviselőtestü
nek az illetményalapról szóló önkormányzati
rendeletei az irányadóak. az irá
ók.
jogállásra

a

a

Pályázati feltételek:
a

a
a
a
a

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, m rlegképes könyvelő
Vagyonnyilatkozat tételi elj rás lefolytatása,

,

A pályázat elbírálásánál előnyt jel

.
.
.
.

Emelt szintű szakképesíté, államháztatási szakon mérlegképeskönyvelő,
önkormányzati pénzügyi - év alatti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű számv
pénzügyi szoftverismeret,
ASP szakrendszerben
,ett tapasztalat

A pályázat részekéntben

.

iratok, igazolások:

,fí1,1. rendelet 1.sz. melléklete szerinti
512012 (!11.20.)
formában
meghatározott fényképes önéletrajz . 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány . iskolai
éget/képzettségetigazoló okiratok másolata . A
pályázó nyilatkozata arról,
a pályázatban foglalt személyes adatokat és a
pályázati anyagot az elbírá sban résztvevők meg ismerhessék

A munkakör betölthetőségének id
A munkakör a pályázatok elbírálá

követően azonnal betölthető.

A páIyázat benyújtásának határid ie: 2020. március

A pályázati kiírással kapcsolatosan

a 06-30/5708652 -os telefonszámon

t

1

2.

információt DemjénnéMustos Beatrix nyújt,

A pályázatok benyújtásának módj

.

.

Postai úton, a pályázatnak Borsodbótai Közös Önkormá nyzati Hivatal
címéretörténő megküldéséuel (3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.). Kéryük a
borítékonfeltüntetni a pályézati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Borl209l2019 , valamint a unkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási
ügyintéző .
Személyesen: Demjénné lstos Beatrix, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3658 Borsodbóta, Széch
iút42...

A pályázati eljárás, a pátyázat

et

admin,kozigallas. gov. hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?l D=488963

ának módja, rendje:
2l3
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Apályázatokat ajegyző bírálja el U pony Község Polgármesterének egyetértésével.

A pá|yázat elbírálásának határid
A pályázati kiírás további közzété

.
.

A fenntartó önkormányza
A fenntartó önkormányza

: 2020. március

1

3.

nek helye, ideje:
hirdetőtáb|ája. - 2020. február 25.
honlapja - 2020. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos

lényeges információ:

A kinevezés legalább 3 hónapos

baidő kikötésével történik.

A

munkáltatóval kapcsolatban

honlapon szerezhet.

további információt

a

www.borsodbota.hu

W

admin,kozigallas.gov. hu/pages/KJTKozzetetel,aspx?lD=488963
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