
Kazári Közös Önkormányzati Hivatal 
                        

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

Kazári Közös Önkormányzati Hivatal  
 

pénzügyi előadó 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű GYED idejére, előre láthatóan 2017.04.30 –ig tartó 
közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 3127 Kazár, Tanács út 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 

1.sz. melléklet 16. pontja, pénzügyi igazgatási feladatok 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Adókivetés, adóbehajtás, adóellenőrzés, állománykarbantartás, 
adminisztratív feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A 
jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
rendelkezései az irányadók. 
                        



Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Középiskola/gimnázium, 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         Egyetem, jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű 

közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi 
vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben 
(jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon 
szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és 
szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és 
felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés; 
középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy 
pénzüg 

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         adóügy területén szerzett közigazgatási gyakorlat, 
         önkormányzati hivatalnál szerzett közigazgatási gyakorlat, 
         közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte 
         anyakönyvi szakvizsga megléte 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a 
Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában 
meghatározott önéletrajz, 

         végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
         nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati 

eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szomszéd Csabáné 
nyújt, a 202626239 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



         Postai úton, a pályázatnak a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (3127 Kazár, Tanács út 1. ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1542/2014. , valamint a munkakör megnevezését: 
pénzügyi előadó. 

         Elektronikus úton Szomszéd Csabáné részére a 
szomszedne@gmail.com E-mail címen keresztül 

         Elektronikus úton www.kazar.hu oldalon keresztül. 
         Személyesen: Szomszéd Csabáné, Nógrád megye, 3127 Kazár, 

Tanács út 1. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 21. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A 
pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
  

  

 


