
Ebesi Polgármesteri Hivatal  
                         

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

Ebesi Polgármesteri Hivatal  

Pénzügyi Iroda 

 

pénzügyi ügyintéző  
munkakör betöltésére.  

 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye:Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1.  
 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
 
1. sz. melléklet 19. pont I. vagy II. kategória pénzügyi - számviteli feladatok  
 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Önkormányzati intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátása. Önkormányzati 
pályázatok összeállítása, projektmenedzselése, pénzügyi elszámolása. Vagyonkataszter 
vezetése. Önkormányzati biztosítások ügyintézése. 
 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Ebesi Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015 (II.24.) Ör. sz. rendelet 
rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Középiskola/gimnázium,  
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 
• Főiskola, pénzügyi - számviteli felsőfokú szakképesítés,  
• költségvetési gazdálkodási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat,  
• terhelhetőség, problémamegoldó képesség  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
       fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete 

szerint, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi 



erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy annak igénylését igazoló irat 
(tértivevény) fénymásolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők 
a pályázati anyagot megismerhetik  

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.  
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hajdu Miklós nyújt, a 52/565-048 
-os telefonszámon. 
 

A pályázatok benyújtásának módja:  
• Postai úton, a pályázatnak a Ebesi Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével  (4211 Ebes, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 907-1/2017 , valamint a munkakör 
megnevezését: pénzügyi ügyintéző.  

• Személyesen: Dr. Hajdu Miklós, Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 24.  
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
   Ebes Községi Önkormányzat honlapján (www.ebes.hu) - 2017. március 27. 
 


