
Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal  

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

pályázatot hirdet 

Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal  

 

Pénzügyi- számviteli ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos komplex teendők, könyvelési 

feladatok elvégzése. ASP gazdálkodási szakrendszer működtetése, kezelése. Pályázatok, 

önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi előkészítésében és lebonyolításában 

közreműködés. Kincstári adatszolgáltatások elkészítése, analitikus nyilvántartások vezetése, 

gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, előirányzatok nyilvántartása, 

vagyonnyilvántartás.  

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: 

o Magyar állampolgárság, 

o Cselekvőképesség, 

o Büntetlen előélet, 

o Középfokú képesítés,  

o Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

o ASP gazdálkodási rendszer használatának ismerete - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat,  

o 4 hónap próbaidő vállalása  

o Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és 

gazdaságtudományi szakképesítés  

o Mérlegképes könyvelői végzettség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



o Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi; vagy felsőoktatásban szerzett 

szakképzettség és gazdaságtudományi, illetve mérlegképes könyvelő 

szakképesítés  

 Előnyt jelentő kompetenciák:  
o Kiváló szintű megbízhatóság, pontos és gyors munkavégzés, pénzügyi 

jogszabály alkalmazási ismeretek,  

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
o Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléshez, ill. betekintésre jogosultak általi 

megismeréshez hozzájárul  

o Végzettséget igazoló okiratok másolata  

o Erkölcsi bizonyítvány ( 30 napnál nem régebbi)  

o Motivációs levél  

o Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének 

vállalására  

o Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében 

meghatározott formátumban  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matyi Andrásné jegyző nyújt, a 06/45-

610-126 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
o Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal címére 

történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 73-6/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi- 

számviteli ügyintéző.  

o Személyesen: Matyi Andrásné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 

Nyírkarász, Fő út 21. .  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jegyző a beküldött pályázatok alapján- szükség esetén személyes meghallgatás után- 

Nyírkarász Község polgármesterével egyeztetve dönt a nyertes pályázó személyéről. A jegyző 

fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánításának a jogát.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 4.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
o www.nyirkarasz.hu - 2020. november 13. 

o Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája - 2020. november 13. 

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

szerezhet.  
 


