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MOSONSZOLNOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

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

pályázatot hirdet 

pénzügyi ügyintéző, könyvelő 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
Győr-Moson-Sopron megye, Mosonmagyaróvári Járás, 9245 Mosonszolnok, Fő u. 44. 

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

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
1. sz. melléklet. 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör 

Ellátandó feladatok: 

Az Önkormányzatok és intézményeik teljes körű pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása: 

számlák, banki- és pénztári bizonylatok rögzítése, kontírozása, tárgyi eszköz nyilvántartása, 

analitikák vezetése, kötelezettségvállalások vezetése, beszámolók készítése, adatszolgáltatás, 

ebr42 kezelése, pénzügyi program kezelése. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Általános pénzügyi, számviteli feladatok, könyvelés. 

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

jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Középfokú végzettség, valamint a 29/2012. (III.7.) Korm. r. 1 mell. 19. pontjában 

foglalt képzettség, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes fényképes önéletrajz elérhetőséggel (45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1.sz. 

melléklete szerint); 

 iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítvány/oklevél másolata; 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 5. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 postai úton, a pályázatnak a Mosonszolnoki Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével, (9245 Mosonszolnok, Fő u. 44.), vagy személyesen, 

 elektronikus úton Gálné dr. Takács Eszter jegyző részére a 

mosonszolnok@mosonszolnok.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

www.mosonszolnok.hu, www.mosonudvar.hu 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 15. 

 

Mosonszolnok, 2017. május 12. 

       Gálné dr. Takács Eszter sk. 

        jegyző 
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