
Sárosdi Polgármesteri Hivatal  
 

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

pályázatot hirdet 

Sárosdi Polgármesteri Hivatal  

 

pénzügyi előadó  

munkakör betöltésére.  

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 2433 Sárosd, Fő út 2.  

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

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. sz. melléklet 16. pont pénzügyi igazgatási feladatok  

Ellátandó feladatok: 

Pénzügyi, számviteli beszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges feladatok. 

Költségvetés, költségvetési rendelet előkészítése. Könyvelési, jelentési feladatok végrehajtása, 

beszámolók készítése. Előirányzatok nyilvántartása, pályázatok előkészítése, elszámolása, 

nyomon követése.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

pénzügyi igazgatási és gazdálkodási, könyvelési feladatok  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

 



Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Középiskola/gimnázium, közgazdasági vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,  

         szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Főiskola, felsőfokú pénzügyi-számviteli, szakügyintézői szakképesítés,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést 

igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó 

anyagát  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hanák Mária nyújt, a 25/509-330-

as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Sárosdi Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (2433 Sárosd, Fő út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/1/2015, valamint a munkakör 

megnevezését: pénzügyi előadó.  

         Személyesen: Fejér megye, 2433 Sárosd, Fő út 2.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 18.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.sarosd.hu - 2015. január 28. 

 


