
Pályázat pénzügyi ügyintézői állásra 

 

A Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézői 

munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:  

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8978 Rédics, Vasút u. 10. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. pont: 

Pénzügyi és számviteli feladatkör. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi, számviteli feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Rédicsi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

- büntetlen előélet 

- legalább középiskolai végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 

szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában foglaltak szerint 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

- hat hónap próbaidő vállalása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- önkormányzatnál, költségvetési szervnél pénzügyi területen szerzett gyakorlat 

- mérlegképes könyvelő 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a pályázó szakmai életrajza a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a 

közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a 

munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati 

statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal 

- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat az erkölcsi 

bizonyítvány kikéréséről 

- a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról 

- a pályázó nyilatkozata a próbaidő vállalásáról 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

A beosztás betöltethetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6. A pályázati kiírással kapcsolatban 

további információt Balláné Kulcsár Mária nyújt a 06-20/291-6531 telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (8978 Rédics, Vasút u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 3189/2016. 

- , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. 



- Személyesen: Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (8978 Rédics, Vasút u. 

10.) 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a kinevezési 

jogkört gyakorló jegyző bírálja el a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 

önkormányzatok polgármestereinek egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 

hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 13. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

- www.kozigallas.hu 

- www.redics.hu 

 

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

 

 

Rédics, 2016. 12. 07. 

 

 

 

 (: Balláné Kulcsár Mária :) 

 jegyző 
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