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Pályázati kiírás 
Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala (2600 Vác, Sziréna köz 7.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 2 fő részére 
pénzügyi előadói munkakör betöltésére a megadott feltételekkel. 
Jelentkezési határidő: 2014. november 27. 12 óra 
 
 
Csatolt melléklet 
 
Pályázati kiírás 
Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala (2600 Vác, Sziréna köz 7.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet pénzügyi 
előadói munkakör betöltésére a megadott feltételekkel. 
 
Pályázati feltételek: 
- minimum középfokú szakirányú képesítés (pénzügy, számvitel) 
- Legalább 5 év szakmai gyakorlat 
(mérlegképes könyvelői képesítés előnyt jelent!) 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
 
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatait, 
- személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, 
- a pályázati feltételként előírt gyakorlat igazolását, 
A foglalkoztatás feltételei: 

- erkölcsi bizonyítvány beszerzése (szerződés esetén) 
- 3 hónapos próbaidő 

 
A pályázat benyújtásának határideje:   2014. november 27. 12 óra 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  
Foglalkoztatás jellege:     teljes munkaidő.  
A munkavégzés helye: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala, Vác, Sziréna köz 7. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos ügyviteli, pénzügyi feladatok ellátása. 
1. pozíció:  bérleti szerződések kezelése, számlázása,  

szerződéstár kezelése,  
KIR, KIRA program részfeladatainak elvégzése,  
menetlevelek, elszámolások kezelése 
közüzemi fogyasztás nyilvántartása, figyelése, energiajelentés elkészítése 



 
2. pozíció: a beérkező számlák ellenőrzése, a könyvelő programba való bevezetése 
  vezeti a kötelezettségvállalási nyilvántartást 
  kezeli az EPER programot 
  elvégzi az átutalásokat az Elektra rendszeren 
  ÁFA analitika elkészítése 
  szállítói tartozások figyelése, jelentéskészítés 
  élelmezési zárlatok egyeztetése 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat  az irányadók.  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  azonnal  
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

�     Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak Vác Város Önkormányzat Gazdasági 
Hivatala címére történő megküldésével (2600 Vác, Sziréna köz 7. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a „pénzügyi előadó pályázat „ megjegyzést 

vagy 
�     Elektronikus úton Pápa László hivatalvezető részére a gh@pannonia.vac.hu  E-

mail címen keresztül  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott pályázatok alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Gazdasági Hivatal 
vezetője dönt a munkakör betöltéséről.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 5.  
 
Érdeklődés: Pápa László  06 30 8702898 
 
 


