
Balástya Önkormányzat Polgármesteri Hivatal              
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján 
pályázatot hirdet 

Balástya Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Csongrád megye, 6764 Balástya, Rákóczi u. 5. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az Önkormányzat és intézményei az államháztartás rendje szerinti pénzügyi, 
számviteli, gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők ellátása az ASP 
rendszerben. Az ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének kezelése, gazdasági 
események kontírozása, könyvelése, analitikus nyilvántartások vezetése, 
kötelezettségvállalások rögzítése, nyilvántartása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A 
jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) a 
költségvetési rendelet rendelkezései (emelt illetmény alap, továbbá eltérítés, 
személyi bér) az irányadók. az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítés, 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

Elvárt kompetenciák: 

• Önálló, pontos, precíz munkavégzés, 
• Rugalmasság, terhelhetőség, 
• szervezőkészség és kommunikációs készség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. 
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését 

bizonyító okirat másolata a Kttv. 42. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltak 
szerint. 

• Pályázó adatkezelési nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot és személyes 
adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik és kezelhetik 

• részletes szakmai önéletrajz 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy-Elekes Petra nyújt, 
a 62/278-222, 113 m -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Elektronikus úton dr. Nagy-Elekes Petra részére a jegyzo@balastya.hu E-

mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• www.balastya.hu - 2022. január 14. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

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


