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Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal

gazdaságvezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5725 Kötegyán, Kossuth utca 33.
Békés megye, 5732 Mezőgyán, Árpád utca 37.
Békés megye, 5734 Geszt, Kossuth Lajos utca 1.
Békés megye, 5727 Újszalonta, Béke utca 35.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör
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A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi-gazdálkodási feladatok, így különösen a közös önkormányzati hivatal, az azt
alkotó önkormányzatok és intézményeik valamint a nemzetiségi önkormányzatok
költségvetésének tervezése, az előirányzatok módosítása, az átcsoportosítások
végrehajtása, a normatív állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, a
képviselő-testületek ülésére beterjesztendő előterjesztések elkészítése, különös
tekintettel az önkormányzati költségvetésre és zárszámadásra, illetve a hozott döntések
végrehajtása, a pénzügyi-számviteli rend betartásának figyelemmel kísérése. A
pénzügyi tárgyú szabályzatok elkészítése, azok folyamatos figyelemmel kísérése a
jogszabályi előírásoknak megfelelően. Adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség
teljesítésének megszervezése, a vagyongazdálkodási feladatok irányítása, ellenőrzése,
koordinálása. A pénzügyi és gazdálkodási ügyintézők feladatának megszervezése,
irányítása, koordinálása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Kötegyáni
Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata, illetve a köztisztviselőket
megillető egyes juttatásokról szóló önkormányzati rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, 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,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• ASP rendszer ismerete
Előnyt jelentő kompetenciák:
•
•
•

pontosság
precizitás
megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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•
•
•
•
•
•
•

fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm.
rendelet 1. számú melléklete szerint
végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata,
vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata
benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az
eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója
visszaküldje vagy megsemmisítse
nyilatkozat arról, hogy nem áll fent vele szemben a Kttv. 84. - 87. §-aiban
meghatározott egyetlen összeférhetetlenségi ok sem

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Sándor jegyző nyújt, a
06305521702 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (5725 Kötegyán, Kossuth utca 22. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOT/904/2021
, valamint a munkakör megnevezését: gazdaságvezető.
vagy
• Elektronikus úton dr. Nagy Sándor jegyző részére a jegyzo@kotegyan.hu
E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: dr. Nagy Sándor jegyző, Békés megye, 5725 Kötegyán,
Kossuth utca 33. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül
kikötésre.
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