
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal

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

pályázatot hirdet

Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5141 Jásztelek, Szabadság út 71.

Ellátandó feladatok:

29/2012.(III.7) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 19. pontja szerinti Pénzügyi és
számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A  számviteli  törvény  és  az  államháztartási  szervezetekre  vonatkozó  végrehajtási
rendeletben  foglaltaknak  megfelelő  könyvelési  feladatok.  Statisztikák  készítése,
utalások  elvégzése,  analitikus  nyilvántartások  vezetése.  Részvétel  a  költségvetés,
beszámolók  elkészítésében.  Adatszolgáltatások  teljesítése.  Munkaügyi,  személyügyi
feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
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• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai

végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai szakképesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi

szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai felsőfokú, illetve mérlegképes
könyvelő szakképesítés,

• szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Alap szintű ASP gazdálkodási rendszer ismerete,
• közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Kttv- ben foglalt egységes adattartalmú közszolgálati önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az

erkölcsi bizonyítvány megkéréséről
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő

személyes  adatainak  a  pályázat  elbírálásában  résztvevők  általi
megismeréshez hozzájárul

• Nyilatkozat  arra  vonatkozóan,  hogy  a  Kttv.  84-85  §-aiban meghatározott
összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e

• Nyilatkozat  arra  vonatkozóan,  hogy  a  2007.  évi  CLII.  törvény  szerinti
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 27.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Kiss  Csaba  jegyző  nyújt,  a
57/462 069 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal címére

történő megküldésével (5141 Jásztelek, Szabadság út 71. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
JT/170/2023 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

• Elektronikus úton Kiss Csaba részére a jegyzo@jasztelek.hu E-mail címen
keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
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A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A
személyes adatok kezelője: Jászteleki Közös Önkormányzati  Hivatal, az adatkezelés
célja:  a  tisztségre  megfelelő  pályázó  kiválasztása,  az  adatkezelés  jogalapja:  EU
2016/679.  számú  rendelet  6.  cikk  1.)  bekezdés  a)  pontja  alapján  az  érintett
magánszemély  hozzájárulása.  Az  adatkezelés  időtartama:  a  sikeres  pályázó
kiválasztását  követő  8.  munkanapig,  ezt  követően  a  sikertelen  pályázati  anyagok
visszaküldésre kerülnek. A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati
kiírás  technikai  megvalósításában  közreműködő  köztisztviselők,  illetve  a  pályázatról
döntő  személyek.  Egyéb  tájékoztatás:  a  pályázó  kifejezett  nyilatkozatában
visszavonhatja  pályázatát,  kérheti  személyes  adatai  törlését,  illetve  megtekintheti  a
részletes  adatkezelési  tájékoztatót.  A  személyes  adatok  kezelése  során  a  hatályos
jogszabályok  –  különösen  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2016/679  rendelete
(GDPR rendelet), a magyar 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az adatvédelemre
vonatkozó  egyéb  jogszabályi  rendelkezések  alapján  járunk  el.  Adatkezelési
tájékoztatónkat  megtekintheti  a  hivatalunkban,  illetve  elérheti  az  Önkormányzat
honlapján  (https://jasztelek.asp.lgov.hu/adatkezeles)  vagy  másolatot  kérhet  válasz
e-mailben.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jasztelek.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás
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