
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
                         

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
Közgazdasági Iroda Számviteli Csoport 

 
számviteli ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.  

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

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Számviteli ügyintézői feladatok ellátása.  

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, 

• középiskolai érettségi és mérlegképes könyvelői szakképesítés,  

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés.  



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dódáné Kis Erika nyújt, a 62/530-147 
-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a 
nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a polgármester 
egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.kozigallas.hu. 
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