
 

Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal 
                            

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

Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal  
önkormányzati hivatal 

 

pénzügyi előadó 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2015.12.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6235 Bócsa, Rákóczi utca 27. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; 

Ellátandó feladatok: 

munkajogi ügyiratok ügyintézése,kezelése könyvelés banki utalások, pénztár kezelése analitikus 
nyilvántartás caffeteria ügyintézése 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

munkajogi ügyiratok ügyintézése,kezelése könyvelés banki utalások, pénztár kezelése analitikus 
nyilvántartás caffeteria ügyintézése 

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, 

         Középiskola/gimnázium, pénzügyi, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Középiskola/gimnázium, pénzügyi, 
         pénzügyi ügyintéző - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         önéletrajz (szakmai) 
         képzettséget igazoló dokumentumok másolata 
         szakmai gyakorlat esetén annak igazolása 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mayer Ferenc nyújt, a 06309637553 -os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (6235 Bócsa, Rákóczi utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B192/2015 , valamint a munkakör 
megnevezését: pénzügyi előadó. 

         Személyesen: Mayer Ferenc, Bács-Kiskun megye, 6235 Bócsa, Rákóczi utca 27. . 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Munkáltatói jogkör gyakorlója önállóan 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 16. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 2. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért 
a pályázatot kiíró szerv felel. 
  
  

 


