
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal  

 

gazdasági ügyintézői munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Somogy megye, 8719 Böhönye Fő u. 26.   

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
 

Az önkormányzati pénzügyi tevékenység teljes körű összefogása, koncepciók, 

költségvetések, beszámolók mérlegjelentések statisztikák pályázati anyagok előkészítése, 

költségvetési módosítások előkészítése állami támogatások igénylése módosítása, 

elszámolása, előirányzat módosítások, könyvelés analitikus és egyéb pénzügyi 

nyilvántartások ellenőrzése kapcsolattartás a hatóságokkal, szabályzatok kialakítása, 

aktualizálása belső kontrollfolyamatok működtetése, kontrollfolyamatok fejlesztése. 

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, 

 A 368/2011. (XII. 31.) Korm.r. 12. § (1) bekezdése szerint a felsőfokú 

végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási 

mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából 

ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés 

és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 

2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai 

gyakorlat. 

 Vagyonnyilatkozat tételi nyilatkozat. 

 Összeférhetetlenségi nyilatkozat. 

 

 



 

Előnyt jelentő kompetenciák:  

         számítógép-kezelői felhasználói szintű  ismeret  

Microsoft- office programok és számviteli programok ismerete  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, 

szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz (a 45/2012. Korm. 

rendelet 8. § alapján), könyvviteli szolgáltatásra jogosító engedély másolata  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 31. A pályázati kiírással 

kapcsolatosan további információt Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyző nyújt, a 30/5592659 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
     Postai úton, a pályázatnak a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (8719 Böhönye Fő u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör 

megnevezését  

         Személyesen: Hoffmanné dr. Németh Ildikó, Böhönyei Közös Önkormányzati 

Hivatal, 8719 Böhönye Fő. u. 26.   

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 5.  

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.  

  

 

 

 


