
 
 

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

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéz ı (gazdasági vezet ı) 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony id ıtartama: határozatlan idejő közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı  

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. 

A közszolgálati tisztvisel ık képesítési el ıírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betölt ıje által ellátandó feladatkörök: 
1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör 
 
Ellátandó feladatok: 
Ellátja a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági 
vezetıi feladatokat. Pénzügyi-gazdálkodási ügyintézıi munkakörben ellátja az önkormányzatok 
és költségvetési szerveinek jogszabályokban elıírt költségvetési elıirányzat tervezési és 
gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési feladatait. 
A munkakörhöz tartozó f ıbb tevékenységi körök: 

Irányítja és ellenırzi a gazdasági szervezetet; a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, 
adatszolgáltatással és beszámoltatással kapcsolatos feladatok ellátásáért  
felelıs személyeknek iránymutatást ad. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselık 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek; 
■ Magyar állampolgárság, 
■ Cselekvıképesség, 
■ Büntetlen elıélet, 
■ Felsıfokú képesítés, a 29/2012.(111.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerint, 
■ Felhasználói szintő Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, 
■ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
■ a gazdasági vezetınek a felsıoktatásban szerzett végzettséggel és emellett 

okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelıi 
szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékő 
szakképesítéssel, gazdasági vezetıi, belsı ellenıri, érvényesítıi, pénzügyi 
ellenjegyzıi - 2012. január 1. elıtti az Áht. szerinti ellenjegyzıi vagy a számvitelrıl 
szóló 2000. évi törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
feladatok ellátásában költségvetési 
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■ szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 

mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel vagy a felsıoktatásban szerzett gazdasági 
szakképzettséggel kell rendelkeznie. Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel. 

A pályázat elbírálásánál el ınyt jelent: 
■ Gyakorlott szintő ECOStadt számviteli program használata, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások : 
■ részletes szakmai önéletrajz, 
■ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
■ az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata 
■ szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás 
■ összeférhetetlenségi nyilatkozat 
■ nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
■ nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevık a pályázat tartalmát 

megismerhessék 
■ nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elfogadásáról 

 
A munkakör betölthet ıségének id ıpontja: 
A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthetı be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gáborné jegyzı nyújt, a 
85/339-210-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
■ Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történı 

megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 1573/2/2015., valamint a 
munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintézı (gazdasági vezetı). 

■ Személyesen: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagy Gáborné jegyzı, 
Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.  

  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja , rendje: 

A határidın belül benyújtott pályázatok áttekintése és megismerése után - annak érvényessége 
esetén - a jegyzı személyes meghallgatást követıen dönt az alkalmazni kívánt pályázó 
személyérıl. A munkakör határozatlan idıtartamra szól, 6 hónap próbaidı kikötésével. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 1. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje: 
■ www.kethely.hu - 2015. szeptember 1. 
■ Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetıtáblája - 2015. szeptember 1. 
■ Marcali Portál – 2015. szeptember 1. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió: 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kethely.hu honlapon szerezhet. 


