
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

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

pályázatot hirdet 

 

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Pénzügyi ügyintéző 

 

munkakör betöltésére 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

6 órás részmunkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8241 Aszófő, Árpád u. 2. 

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

29/2012.Korm.rendelet 1 melléklet 19.pontja szerinti pénzügyi feladatkör. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az Önkormányzat és intézményei részére pénzügyi feladatok elvégzése, egyéb kapcsolódó 

analitikák, nyilvántartások vezetése. Az Államkincstár felé adatszolgáltatás, folyamatos 

kapcsolattartás. Az ASP gazdálkodási modulban történő feladatellátás, ÁFA bevallások, KSH 

feladatok, önkormányzati költségvetési rendeletek előkészítése. Közreműködés a 

gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében, a MÁK ebr42, ÖNEGM 

program és e-adat rendszerek kezelése, használata. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal 

Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

Magyar állampolgárság, 

Cselekvőképesség, 

Büntetlen előélet, 

Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelői szakképesítés, 

Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



ASP program ismerete 

         Közigazgatásban szerzett gyakorlat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9 § (1) 

bekezdésében és 1. mellékletében foglaltak szerint 

Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata 

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat 

másolata a Kttv. 42. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltak alapján 

A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában 

résztvevő személyek a pályázatba betekinthessenek. 

Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 30. 

 

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tabi Tímea kirendeltség vezető nyújt, 

a 87/445-081-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége 

címére történő megküldésével (8241 Aszófő, Árpád u. 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot……, valamint a munkakör megnevezését: 

Pénzügyi ügyintéző 

Személyesen: Tabi Tímea kirendeltség vezető, Veszprém megye, Aszófő, Árpád u. 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 12. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója 6 hónap próbaidőt köt ki, illetőleg a pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának jogát fenntartja. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). 

A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, 

így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 

 

 

  


