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Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 

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

alapján 
 pályázatot hirdet 

 
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 

„pénzügyi ügyintéző”  
munkakör betöltésére. 

 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű, helyettesítésre, a gyed/gyes-en lévő távollétéig tartó közszolgálati jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye:  
Hajdú-Bihar megye 4130 Derecske, Köztársaság út 87. 
 
Ellátandó feladatok: 
Önkormányzat költségvetésével, pályázati támogatással kapcsolatos feladatok. Tárgyi eszközök 
nyilvántartása. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok ellátása az ASP szakrendszereinek 
segítségével. Teljes körű főkönyvi könyvelés, éves és évközi beszámolók, mérlegjelentés, 
költségvetési jelentés elkészítése. Pályázati támogatással kapcsolatos igénylések, elszámolások, 
pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi nyilvántartások vezetése. Adóbevallás elkészítése. Az 
önkormányzat kimenő és bejövő számláinak rögzítése, kontírozása. A bejövő számlák pénzügyi 
teljesítésre való előkészítése. Az önkormányzat elkülönített bankszámláinak könyvelése. 

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: 
- Magyar állampolgárság, 
- Cselekvőképesség, 
- Büntetlen előélet, 
- Középfokú képesítés, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 

(III.7) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 1. melléklet 19. 
Pénzügyi és számviteli feladatkör előírásai alapján, 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- Felsőfokú képesítés, pénzügy/számvitel, 
- Hasonló munkakörben (önkormányzat és költségvetési szervénél) szerzett tapasztalat. - 

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
- Gyakorlott szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete, 
- Államháztartási mérlegképes könyvelő képesítés. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1.sz. 

melléklete alapján. 
- Motivációs levél. 
- Erkölcsi bizonyítvány, 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 42. § - a szerinti 

tartalommal. 
- Képesítést, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
- Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának harmadik személlyel történő 

közléséhez, a pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik. 
- Nyilatkozat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulásról. 
- Nyilatkozat arról, hogy a Jelentkező a Kttv. 45.§ (5) bekezdésében, valamint a 182.§ -ban 

foglaltakat megismerte, a személyes adatainak kezeléséhez a pályázat ideje alatt, nyertes 
pályázat esetén, a kinevezés időszakában is hozzájárul. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2021. június 15. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 8. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csorvásiné Kiss Viktória nyújt az (54) 
548-084-es telefonszámon. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (4130 Derecske, Köztársaság út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DER/4844-1/2021, valamint a munkakör 
megnevezését: "pénzügyi ügyintéző". 
 

- Személyesen: Varsányiné dr. Antal Erzsébet (Jegyző), Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, 
Köztársaság út 87.  

 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, ideje: 
A pályázatok beérkezését, majd véleményezését követően a kinevezésről a Polgármester 
egyetértésével a Jegyző dönt. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. június 14. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Derecske Város honlapja – 2021. május 10. 
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2021. május 10. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás indoklás nélküli eredménytelenné 
nyilvánításának a jogát. 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derecske.hu honlapon 
szerezhet. 
 


