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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 

pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű – 2016. december 31-ig –  

köztisztviselői kinevezés,  6 hónap próbaidő kikötésével  

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 2451 Ercsi, Fő u. 20.  

 

Ellátandó feladatok különösen: önkormányzat és intézményeinek működésével összefüggő 

pénzügyi-számviteli feladatok, különösen könyvelés, analitikus nyilvántartások vezetése, a 

Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatások elkészítése, részt vesz az éves és időszakos 

beszámolók és költségvetések előkészítésében. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Ercsi 

Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

 

A munkakör betöltésének feltételei:   

- Magyar állampolgárság 

- Büntetlen előélet   

- Egészségügyi alkalmasság 

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

rendelet 1. sz. melléklet 19. pont I. besorolási osztály vagy II. besorolási osztályban 

foglaltak szerinti szakképesítés 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz 

- végzettséget, illetve szakképzettséget igazoló okiratok másolata 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

- a munkakör ellátására vonatkozó rövid elképzelés  

 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

A pályázatot zárt borítékban Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére 

történő megküldésével (2451 Ercsi Fő u. 20.) 

 

A képesítési előírások alól felmentés nem lehetséges. 
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálásáról a 

polgármester egyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelenné nyilvánítsa.  

A sikertelenül, illetve az érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre 

kerül.  

 

A pályázat benyújtásának határideje:      2015. szeptember 28. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:      2015. október 01. 

 

Az állás betöltésének legkorábbi időpontja:  elbírálást követően azonnal betölthető 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

                                                                                Ercsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája   

                                                                                Ercsi Város Honlapja (www.ercsi.hu) 

                                                                                  

                                                                                                                                                                  

 

Ercsi, 2015. szeptember 15. 

 

 Dr. Feik Csaba sk. 

       jegyző  

http://www.ercsi.hu/

