
 

Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal 

                            

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

pályázatot hirdet 

 

Pénzügyi ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8992 Bagod Kossuth u. 13.  

 

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

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Pénzügyi és számviteli feladatkör  

 

Ellátandó feladatok: 

A 29/2012. (III.7.) Korm rendelet 1. melléklete alapján pénzügyi és számviteli feladatok 

ellátása 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Bagodi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeket és azok intézményeit érintő 

pénzügyi és számviteli feladatok ellátása a jegyző által meghatározott körben.  

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• Büntetlen előélet, 

• Egyetemi, főiskolai vagy középiskolai végzettség és 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 

1. mellékletében meghatározott szakképesítés.   

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

      

Pályázatnál előnyt jelent: 

• Államigazgatási vagy önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat, 

• Közigazgatási alapvizsga,  

• Anyakönyvi vizsga 

• ASP rendszer ismerete 

• Mérlegképes könyvelői regisztráció 

 

Elvárt kompetenciák:  

• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,  

• Önállóság, pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság, elhivatottság, 

felelősségtudat, terhelhetőség,  



• Felhasználói szintű számítógépes ismeret, 

• Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés, 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz 

• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata 

• erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)  

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott 

pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik  

• a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének 

vállalásáról  

• a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról  

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint 

összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 14.   

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő  

megküldésével (8992 Bagod Kossuth u. 13.).  

• Személyesen: Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal 8992 Bagod Kossuth u. 13.  

• E-mailben: A pályázatnak a jegyzo@bagod.hu email címre történő megküldésével.  

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatok közül a Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a közös 

önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek egyetértésben választja 

ki a megfelelő pályázót, akinek személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázatot kiíró 

fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.    

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bagod.hu - 2020. szeptember 

28.   

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagod.hu honlapon 

szerezhet. 

További információ: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gyula 

jegyző nyújt, a +36303006958-as telefonszámon. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 28.   

 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási 

szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 
 

 

 


