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onkorm ányzati Hivatal

tisztviselcÍkről szóló" 2011. évi cxclX. törvény 45. s (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Babóti Közös

önkormányzati Hivatat

pénzügyi -és gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Fog lal koztatás jel lege

:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 935'l Babót, Ady E' utca 3'

A munkakörhöz

tartozó főbb tevékenységi körök:

- költségvetés tervezésévelkapcsolatos feladatok ( Babót Község Önkormányzata és a
Babóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése) - pénzgazdálkodással kapcsolatos
feladatok - számviteli nyilvántartások vezetése - beszámolo, zárszámadás készítésegazdálkodással kapcsolatos feladatok - leltározás,selejtezés

Jogállás, ilIetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ''Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló'' 2011. évi CXClX. törvény, valamint a(z) Babóti Közös Önkormányzati
Hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.
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Magyarállampolgárság,
Cselekvőképesség,
BÜntetlen elcíélet,
Középfokú képesítés,pénzÜgyi - gazdálkodási,
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Felhasználői szintű MS ofiice (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Apályázil':::.##á"ffii#r::szakmaitapasztalat
A pályázat részekéntbenyújtandó iratok, igazolások:
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iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
szakmai önéletrajz
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eljárással összefÜggő

kezeléséhez

pályázati anyagának
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pályázati

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018'június 15. napjátÓl tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideie:.2018. június 7.

A

pályázali kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szalay Balázs nyújt, a

961779-453; 961252-1 1 6 -os telefonszámon.
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Babót, Ady E. utca 3. ). Kérjük a borítékon
történő megkÜldésével
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/54_1
l201B., valamint a munkakör megnevezését: pénzÜgyi -és gazdálkodási
ügyintéző '

vagy
Balázs
Elektronikus úton dr. Szalay
részérea jegyzo@babot.hu E_mail címen

keresztÜl

A pályázat elbírálásának

határidej e: 2018. június 11 .

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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önkormányzati hirdetőtáblák - 2018. május 25.
BabÓt község honlapja, www.babot.hu - 2018. május 25.

KözlcÁuÁs

publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási lntézet (NKl). A pályázati kiírás
a közigazgatási Szerv által az NKl részéremegkÜldött adatokat tartalmazza, így annak

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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