
Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal 

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

alapján pályázatot hirdet az 

 

 Pénzügyi ügyintéző 

 

 munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

 

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

 

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzése helye: 

 

Baranya megye, 7766. Újpetre, Kossuth L.u.113. 

 

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

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

 

1. számú melléklet 19. pénzügyi  számviteli feladatok 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

 

Házipénztárak kezelése az APS rendszerben, banki átutalásokkal kapcsolatos feladat- és 

hatáskörök ellátása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztségviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX.  törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság 

- Cselekvőképesség 

- Büntetlen előélet 

- Középfokú képesítés, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai 

végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, 

műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés 

-  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 

A pályázat elbírálásának előnyt jelent: 

 

- önkormányzati gazdálkodás, pénzügy területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat,  

- felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret 

-   ASP rendszer ismerete  



Előnyt jelentő kompetenciák:  

- terhelhetőség  

-  önálló, precíz munkavégzés  

- Jó szintű kommunikációs készség  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- 87/2019 (IV.23) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalmú fényképes 

szakmai önéletrajz  és iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata  

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

- nyilatkozat arról , hogy személyes adatait a döntéshozó a pályázattal kapcsolatos 

eljárásban megismerhesse  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 1.  

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. augusztus 15. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Csalos Beáta  jegyző nyújt a 72/377-

001-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

Postai úton, a pályázatnak az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.). Email: jegyzo@ujpetre.hu , Személyesen: 

Csalos Beáta jegyző 7766. Újpetre, Kossuth L.u.113. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

A beérkezett pályázatok közül - személyes meghallgatást követően – az Újpetrei Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője választja ki a megfelelő pályázót. A pályázat kiírója a 

pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 22.  

 

 

 

 


