
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
                        

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

 
Pénzügyi-költségvetési ügyintézői  

munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör I. 
besorolási osztály 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: egyéb pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatok, 

analitikus és vagyonkataszteri nyilvántartások vezetése 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 
                        
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 
 

• Cselekvőképesség, 
 

• Büntetlen előélet, 
 

• Főiskolai vagy egyetemi végzettség, 
 

• Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 
• pénzügyi, számviteli szakképzettség, 

 
• mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon, 

 
• 1-3 év szakmai tapasztalat hasonló munkakörben, 

 
•  Eper/ ASP program ismerete. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz, 
 

• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat vagy igazolás a kérelemről), 
 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Tibor (Jegyző) nyújt, a 35/550-100 -as illetve a 
20/479-14-90 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázat kiírójának a címére történő megküldéssel (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 

• Kérjük a borítékon feltüntetni munkakör megnevezését: Pénzügyi-költségvetési ügyintéző 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokról a Polgármester 
által felkért szakember értékelését követően a Polgármester dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 
• Rétság Város Honlapja – 2017. január 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Jegyző a kinevezés során 6 hónap próbaidőt 
köt ki. A Jegyző a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez a 
szükséges tájékoztatást megkapják, a szervezeti dokumentumok részükre elérhetőek legyenek, továbbá, hogy - 
előre egyeztetett időpontban - a Polgármesteri Hivatalt megismerhessék. 

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


