
Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal

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

Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.12.01 - 2026.április 30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 1.

Ellátandó feladatok:

A számviteli  törvény és az államháztartási szervezetekre vonatkozó végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelő  könyvelési
feladatok. Az önkormányzatnál alkalmazott ASP integrált pénzügyi rendszer moduljainak használata. A községi és nemzetiségi
önkormányzatok  éves  költségvetési  koncepciójának,  költségvetésének  elkészítése.  Költségvetési  beszámolók  elkészítése  és
továbbítása a MÁK felé. Számlák befogadása, kapcsolattartás az intézményekkel, a szolgáltatókkal, számlák rendezése, teljesítés
igazolás, fizetési határidők figyelemmel kísérése, azok betartása, napi utalás előkészítése, engedélyeztetése, utalványrendeletek
ellenőrzése, utalandó tételek rögzítése, azok áttöltése, adó túlfizetések visszautalása, átvezetése, hatósági utalások rögzítése,
normatív  állami  támogatások  igénylése,  azok  folyamatos,  naprakész  kezelése,  munkaügyi  feladatok  ellátása,  KIRA  rendszer
naprakész vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásával és számviteli feladatainak ellátásával kapcsolatos teendők.

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,
• Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,
• Önkormányzati hivatalnál szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség ,
• Közigazgatási alapvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

• ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű gyakorlati ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pusztai Beáta nyújt, a +36 74 598-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7086 Ozora,

Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OZ/2230-1
/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

• Elektronikus úton Pusztai Beáta részére a jegyzo@ozora.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Pusztai Beáta, Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Ozora Község Önkormányzat honlapja - 2022. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezéskor hat hónap próbaidő kerül kikötésre. A jelentkezésekkel kapcsolatban a Polgármester egyetértésével a jegyző dönt.
A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója a pályázati eljárás
eredménytelenné  nyilvánításának  jogát  fenntartja  A  pályázó  a  pályázat  benyújtása  előtt  tájékoztatást  kap  személyes  adatai
kezeléséről.  A személyes adatok kezelője:  Ozorai  Közös Önkormányzati  Hivatal,  az adatkezelés célja:  a  tisztségre megfelelő
pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett
magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a
sikertelen  pályázati  anyagok  visszaküldésre  kerülnek.  A  személyes  adatokat  megismerő  személyek  köre:  a  pályázati  kiírás
technikai  megvalósításában közreműködő  köztisztviselők, illetve a pályázatról  döntő  személyek. Egyéb tájékoztatás:  a pályázó
kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, illetve megtekintheti a részletes adatkezelési
tájékoztatót. A személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályok – különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
rendelete (GDPR rendelet), a magyar 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi
rendelkezések alapján járunk el.  Adatkezelési  tájékoztatónkat  megtekintheti  a  hivatalunkban,  illetve  elérheti  az  Önkormányzat
honlapján /https://ozora.hu/dokumentumok/ vagy másolatot kérhet.

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 28.

A pályázati  kiírás közzétevője  a Miniszterelnöki  Kormányiroda.  A pályázati  kiírás a közigazgatási  szerv által  a Miniszterelnöki
Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás
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