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Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat

könyvelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményi költségvetési tervek ellenőrzése, egyeztetése. Az intézményi előirányzatok
teljesítésének figyelemmel kísérése. Költségvetési szerveknél gazdasági események,
havi bérfeladások és vegyes tételek könyvelése, analitikus nyilvántartások vezetése.
Főkönyvi kivonat készítése. Tárgyi eszközök nyilvántartásával kapcsolatos feladatok.
Kincstári adatszolgáltatások (időközi költségvetési jelentések, mérleg jelentések, éves
költségvetési beszámolók) elkészítése. Egyéb kimutatások, adatszolgáltatások
összeállítása. Havi, negyedéves és éves zárással kapcsolatos könyvelési feladatok és
egyeztetések elvégzése. Közreműködés külső szervek által végzett ellenőrzésekben.
Házi kontírozási segédlet elkészítése. Számviteli törzsadattár karbantartása.
Esetenként banki utalások teljesítése. Érvényesítési feladatok ellátása. Távollét esetén
a gazdaságvezető helyettesítése.
Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola,
• Költségvetési szervnél - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség
• POLISZ program ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

a pályázó részletes szakmai önéletrajza, beleértve a pályázó eddigi
munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységeinek ismertetését
az iskolai végzettséget szakképesítést tanúsító okiratok másolata
sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőkéné Szabó Erika
gazdaságvezető nyújt, a 06/56 590-420 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Városellátó Szolgálat címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós,
Kossuth Lajos utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2018 , valamint a munkakör
megnevezését: könyvelő.
vagy
• Elektronikus úton Kovács Béla intézményvezető részére a
kovacs.bela@torokszentmiklos.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Kovács Béla intézményvezető, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135. .
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat
elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján
történik. A pályázók írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Törökszentmiklós Város Honlapja - 2018. november 5.
Törökszentmiklósi Hírlap - 2018. november 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 5.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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