
Rétság Város Önkormányzatának Jegyzője  
 

pályázatot hirdet 
pénzügyi ügyintéző  

munkakör betöltésére.  
 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű közszolgálati jogviszony  (tartósan távollévő kollega helyettesítésére) 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
Nógrád megye, 2651 Rétság Rákóczi u.20.  
 
Ellátandó feladatok: 
Pénzügyi igazgatási feladatok 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Számlakiállítás, utalás OTP terminálon keresztül, kontírozás, főkönyvi könyvelés, tárgyi 
eszközök nyilvántartása, egyeztetések, Kincstári adatszolgáltatás, cafeteria nyilvántartás 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXIII. törvény az irányadó.  
 
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági 

szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai 
végzettség és OKJ szerinti gazdasági elemző- és statisztikai ügyintéző, 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  
• költségvetési szervnél szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat 
• közigazgatási alapvizsga 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,  
• iskolai végzettségre, szakmai képzettségre vonatkozó okmányok másolata, 
• a kinevezés időpontjában érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány,  
• hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagának 

tartalmát és a személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők 
megismerhetik,  

• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatására vonatkozóan  
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 7.  
 
A pályázatok benyújtásának módja:  



Postai úton, vagy személyesen: Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság Rákóczi u.20. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „pénzügyi ügyintéző”.  
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatok munkáltatói jogkörben kerülnek elbírálásra azok közül a pályázatok közül, 
melyek a pályázati eljárásnak maradéktalanul megfelelnek. A képesítési előírások alól 
felmentés nem lehetséges. A pályázat eredményéről az elbírálást követő 5 napon belül a 
pályázók értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 9.  
 
A pályázati kiírás közzétételének helye,  

• Rétság Város honlapja  
• kábel TV 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A pályázat kiírója alkalmazás esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.  

 



Rétság Város Önkormányzatának Jegyzője  
 

pályázatot hirdet 
kiemelt építéshatósági ügyintéző  

munkakör betöltésére.  
 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű közszolgálati jogviszony  (tartósan távollévő kollega helyettesítésére) 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
Nógrád megye, 2651 Rétság Rákóczi u.20.  
 
Ellátandó feladatok: 
Az építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, építési, fennmaradási, 
használatbavételi, bontási, telekalakítási engedélyek kiadása, szakhatóságokkal való 
együttműködés. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Építéshatósági tevékenység 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXIII. törvény az irányadó.  
 
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, 

építőmérnöki szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki 
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség,  

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  
• közigazgatási szakvizsga 
• építésügyi vizsga, vagy a 343/2006.(XII.23.) Korm.r.6.§.(3) bekezdésében 

foglalt mentesség igazolása 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,  
• iskolai végzettségre, szakmai képzettségre vonatkozó okmányok másolata, 
• a kinevezés időpontjában érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány,  
• hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagának 

tartalmát és a személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők 
megismerhetik,  

• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatására vonatkozóan  
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 7.  



 
A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, vagy személyesen: Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság Rákóczi u.20. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „kiemelt építéshatósági 
ügyintéző”.  
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatok munkáltatói jogkörben kerülnek elbírálásra azok közül a pályázatok közül, 
melyek a pályázati eljárásnak maradéktalanul megfelelnek. A képesítési előírások alól 
felmentés nem lehetséges. A pályázat eredményéről az elbírálást követő 5 napon belül a 
pályázók értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 9.  
 
A pályázati kiírás közzétételének helye,  

• Rétság Város honlapja  
• kábel TV 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A pályázat kiírója alkalmazás esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.  

 


