
 

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal  

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

pályázatot hirdet 

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal  

 

gazdálkodási ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8541 Takácsi, Petőfi utca 1.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az önkormányzat, intézményei, társulásai gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatainak 

teljes körű ellátása. Ezen belül többek között költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, 

jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzat és azok változásának 

nyilvántartása-vezetése, támogatások igénylése, elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos 

képviselő-testületi döntések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok 

ellátása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) valamint a(z) a köztisztviselőket 

megillető juttatásokról és támogatásokról szóló helyi rendelet rendelkezései az irányadók. 

rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Középiskola/gimnázium, 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja 

szerinti képesítés,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 



 

Előnyt jelent a mérlegképes könyvelői végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

    Képesítést igazoló dokumentumok másolata figyelemmel a 29/2012.(III.7.) 

Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott követelményekre  

         Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati elbírálásban 

részt vevők megismerhetik  

         45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott 

fényképes önéletrajz  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vida László Gábor nyújt, a 89/580-

200, +36/30509 8010-os telefonszámon. 

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

megküldésével (8541 Takácsi, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2016. , valamint a munkakör 

megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A polgármesterek egyetértésével a jegyző dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.takacsi.hu – 2017. október 12. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.  
 


