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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

pénzügyi csoportvezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): - pénzügyi csoport munkájának koordinálása,- 
normatíva igénylés és elszámolás,- NAV bevallások (cégautó, ÁFA),- költségvetés elkészítése, 
előirányzat módosítása,- féléves, háromnegyed-éves beszámoló és zárszámadás elkészítése,- 
nettó finanszírozás és a bérek kontírozása,- pénzügyi szabályzatok aktualizálása,- hatáskörébe 
utalt képviselő-testületi anyagok elkészítése

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): 
Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes 
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Medgyesegyháza

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók. Kinevezéskor hat hónap 
próbaidő kerül kikötésre. 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú szakképzés, Közgazdaságtan, pénzügyi-számviteli
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Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- mérlegképes könyvelői végzettség

- 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 12. §-ban a gazdasági vezetőre előírt 
szakirányú képesítés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.08. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok elbírálásával kapcsolatosan a polgármester 
egyetértésével a jegyző dönt. A döntéshozó fenntartja a visszavonás, valamint a pályázati eljárás 
éredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.13. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www. medgyesegyhaza.hu és 
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.15.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


