
 
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal   

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

pályázatot hirdet 
 

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző 
munkakör betöltésére.  

 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével.    
              
Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
 
A munkavégzés helye: 
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Telekgerendási Kirendeltsége,5675 Telekgerendás, 
Dózsa György u. 13. 
 
Ellátandó feladatok: 
Telekgerendás Község Önkormányzat,  a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményének, 
valamint a Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának gazdálkodásával 
összefüggő feladatok ellátása. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
A gazdálkodással összefüggő feladatok ellátása, ellenőrzése, pénzügyi ellenjegyzési 
feladatok, pénzügyi tervek összeállítása, időközi költségvetési jelentések és mérlegjelentések, 
beszámolók elkészítése. 
Kontírozás, főkönyvi- és analitikus könyvelés ellenőrzése, felügyelete, 
kötelezettségvállalások, szerződések rögzítése, banki átutalások bonyolítása, normatív állami 
támogatások igénylésével kapcsolatos feladatok, adatszolgáltatások, pénzügyi nyilvántartások 
vezetése. 
A NAV. és a  KSH. felé teljesítendő adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, 
elszámolása, év közben a változások figyelemmel kísérése. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a személyes megállapodások az  irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 
- cselekvőképesség 
- büntetlen előélet 
- középiskolai végzettség 

  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon, 
- önkormányzati vagy költségvetési intézményben szerzett legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat, 
- ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű ismerete és gyakorlata. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz, 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, 
- a pályázó nyilatkozata, 

 hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be, 
 vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalására, 
 hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő 

kezeléséhez hozzájárul. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. április 1.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: 
Kosznáné dr. Pule Ilona, a 20/402-6340 -es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

- elektronikus úton: Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség- vezető részére a 
jegyzo@telekgerendas.hu e-mail címre. 

- személyesen vagy postai úton:  
Telekgerendás Község Önkormányzata  
5675 Telekgerendás, Dózsa György u. 13. 
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat dr. Csatlós László jegyző, Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség- vezető bírálja 
el a pályázók meghallgatását követően, a polgármester egyetértése mellett. 
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 26. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- www.telekgerendas.hu –2018. március 8. 
- Teleki Hírmondó – 2018. március 8. 
- önkormányzat hirdetőtábla 2018. március 8. 

 
  
 


