
Tiszadada község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

pályázati kiírása  

pénzügyi, gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony    

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1.  

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi és gazdálkodási feladatok 

ellátása  

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati 

tisztségviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:  

1. Felsőfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 

(III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I/19 pont I. besorolási osztályában 

felsorolt képesítés, iskolai végzettség 

2. MS OFFICE felhasználó szintű ismerete (Word, Excel)  

3. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

4. Büntetlen előélet   

5. Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz   

6. Cselekvőképesség 

Elvárt kompetenciák: 

1.  Önállóság, pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság, elhivatottság, felelősségtudat, 

terhelhetőség 

2.  Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködési készség 

Pályázat elbírálásakor előnyt jelent: 

1. Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakirányon 

2. Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett gyakorlat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

1. Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okirat(ok) másolata 

2. A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formátumú szakmai 

önéletrajz 

3. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  



4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott 

pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik 

5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati 

anyagba betekinthessenek 

6. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 84. §. (1) bekezdés és 85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vele 

szemben alkalmazása esetén. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. június 19. 

napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Dankó - Fenyvesi Henrietta 

jegyző nyújt, a 42/240-537-es telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

1. Postai úton a pályázatnak a Tiszadadai Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (4455 Tiszadada Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a beosztás megnevezését: 

pénzügyi, gazdálkodási ügyintéző 

2. Személyesen: Tiszadadai Polgármesteri Hivatal 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1.  

 

A pályázat elbírálásának módja és rendje:  

Az érvényes pályázatokat Tiszadadai Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el Tiszadada 

Község Polgármesterének egyetértésével.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 18. 

 

A pályázati kiírás további közzétételi helye:  

1. Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala 

2. Tiszadada Község hirdetőtáblája  

3. Tiszadada Község honlapja 

 



Egyéb lényeges információ: A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás 

nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

 


