
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

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

pályázatot hirdet

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Iroda

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

A közszolgálati  tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.  (III.  7.)  Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Felsőfokú képesítés a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pont I.
része  szerint  (Felsőoktatásban  szerzett  gazdaságtudományi,  közszolgálati,  műszaki
menedzser,  gazdasági  agrármérnöki,  jogi,  szakképzettség;  vagy  felsőoktatásban
szerzett  szakképzettség  és  gazdaságtudományi,  statisztikai,  informatikai,  műszaki,
logisztikai  felsőfokú,  illetve  mérlegképes  könyvelő  szakképesítés.)  vagy  Középfokú
képesítés a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pont II. része szerint
(gazdasági  középiskolai  végzettség;  vagy  középiskolai  végzettség  és
gazdaságtudományi,  statisztikai,  banki  ügyintézői,  informatikai,  műszaki,  logisztikai,
menedzserasszisztens szakképesítés)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénztárosi feladatok, továbbá egyes intézményi könyvelési feladatok ellátása az ASP
rendszer  Kaszper  moduljának  használatával.  A  pénztárhoz  tartozó  teljes  körű
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adminisztráció elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017.(IV.18.) önkormányzati rendelete
a  Lajosmizsei  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  foglalkoztatott  köztisztviselők
juttatásairól az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, pénzügyi, számviteli területen szerzettt végzettség a

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja alapján,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• ASP rendszerben szerzett könyvelési gyakorlat
• Államháztartási vagy vállalkozási mérlegképes könyvelői szakképesítés
• Legalább  1-3 év költségvetési  szervnél  megszerzett  szakmai  tapasztalat

megléte

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű empátia,
• Kiváló szintű türelem,
• Kiváló szintű megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott formátumú
fényképes önéletrajz. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján
kötelező.

• Három hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány.
• Iskolai  végzettséget,  szakképesítést,  szakvizsgát,  nyelvvizsgát  tanúsító

okiratok másolata.
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 5.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Balogh László jegyző nyújt, a
06-76/457-575 -os telefonszámon.

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

történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMKOH/7521
/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

vagy
• Elektronikus úton dr. Balogh László részére a lajosmizse@lajosmizse.hu

E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  pályázatokat  Lajosmizse  Város  Jegyzője  bírálja  el  Lajosmizse  Város
Polgármesterének egyetértésével.  Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A
pályázatokat  kiíró  a  pályázat  eredménytelenné  nyilvánításának  jogát  fenntartja.  A
benyújtott pályázatok alapján kiválasztott pályázók esetében személyes meghallgatásra
is sor kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.lajosmizse.hu - 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.lajosmizse.hu

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

Nyomtatás
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