
 

Nyírmadai Polgármesteri Hivatal  

                         
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Nyírmadai Polgármesteri Hivatal  

 

pénzügyi csoportvezető  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4564 Nyírmada, Ady Endre út 16.  

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

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. sz. melléklet 19/I. Pénzügyi és számviteli feladatkör  

Ellátandó feladatok: 

A hivatal működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységek 

irányítása, szervezése és ellenőrzése. Beszámolók, költségvetés, zárszámadás elkészítése.  

 

 



A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm.r. 11. §-ban meghatározott feladatok ellátása. A hivatal működésével 

összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységek irányítása, szervezése és 

ellenőrzése. Beszámolók, költségvetés, zárszámadás elkészítése.  

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
 

pénzügyi csoport  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Főiskola,  

 Legalább 2 év önkormányzati pénzügyi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat,  

 Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,  

 B kategóriás jogosítvány,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, három 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a 

pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és 

kezelheti,összeférhetetlenségi nyilatkozat  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr, Horváth Andrea nyújt, a 06-

30/9250-967 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Elektronikus úton dr, Horváth Andrea jegyző részére a horan4400@gmail.com 

E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.  



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

szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.  

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.  

  

  

 


