Ongai Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Ongai Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi - Számviteli ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3562 Onga, Rózsa utca 18.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.)
Korm. rendelet 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör
Ellátandó feladatok:
Pénzügyi és számviteli feladatok ASP Gazdálkodási szakrendszerében
könyvviteli feladatok, bank könyvelése, kontírozása, kötelezettségvállalások
készítése, analitikai feladatok, adatszolgáltatások. Társulással és

intézményével, óvodával, hivatallal, pályázatokkal kapcsolatos feladatok
ellátása, gazdálkodási feladatok, Tárgyi eszköz nyilvántartás
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése, naprakész könyvelése,
bizonylatolása. A beérkező számlák összekapcsolása szerződéssel,
rendeléssel. Beérkeztetés (iktatás) után utalványlapok kiállítása,
előkészítése pénzügyi teljesítésre. A számlák kontírozása az ASP integrált
pénzügyi rendszer Kaszper moduljában. A rendelkezésre álló keretek
folyamatos figyelemmel kísérése, tervtől való eltérés esetén a gazdálkodási
irodavezető tájékoztatása. Év végi egyeztetések az ASP integrált pénzügyi
rendszer leírásainak megfelelően. Az Önkormányzat és intézmények
szerződéseinek, lejáratainak, azok meghosszabbításainak, esetleges
felmondásainak előkészítése, figyelemmel kísérése, szerződések
nyilvántartása. Érvényesítési feladatok ellátása a központi és helyi
jogszabályok előírásainak, valamint a település polgármestere és a
Polgármesteri Hivatal jegyzője által kiadott belső szabályzatoknak
megfelelően
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z)
valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:







Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
mérlegképes könyvelő - államháztartási szakon, ASP integrált
könyvelési rendszerben szerzett gyakorlat szükséges

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Közigazgatási alapvizsga, közigazgatásban szerzett szakmai
tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:


pontosság, megbízhatóság, figyelem, lojalitás, terhelhetőség,
szabálykövetés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Képesítés meglétét igazoló okiratok másolatai, pályázó szakmai
életrajza, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nevelős
Szabolcs jegyző nyújt, a 06-46/543-000 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Ongai Polgármesteri Hivatal címére
történő megküldésével (3562 Onga, Rózsa utca 18. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 485-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését:
Pénzügyi - Számviteli ügyintéző.
 Személyesen: Dr. Nevelős Szabolcs, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, 3562 Onga, Rózsa utca 18. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.onga.hu - 2021. február 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.onga.hu
honlapon szerezhet.

