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Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 

 (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 

e-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu 

 

 

Iktatószám: 5594-1/2020. 
 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet 

 

Pénzügyi ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

 

A jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

 Kimenő számlák elkészítése az önkormányzat által értékesített termékekről, 

szolgáltatásokról 

 A beérkező számlák beazonosítása áfa köteles és mentes, illetve arányosításba bevont 

kategóriába, áfa analitikus nyilvántartásba való felvezetése 

 Kiadások és bevételek áfa analitikus nyilvántartásának vezetése, áfa bevallások 

elkészítése, önellenőrzések elvégzése, havi szintű áfa bevallások készítése 

 Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz adatszolgáltatások és a különböző egyéb bevallások 

(rehab, cégautó, adó) valamint igazolások elektronikus lekérdezése 

 tervezési és zárási feladatokban való közreműködés 

 zárási feladatok segítése, rögzítése 

 A számlák kontírozásra való előkészítése és rögzítése 

 Pénztárellenőri feladatok ellátása 

 

Illetmény és juttatások: 

Megegyezés szerint 

                         

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Középfokú gazdasági, pénzügyi végzettség, 

 Pénzügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 3 hónap próbaidő.  
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 felsőfokú gazdasági, pénzügyi végzettség, 

 mérlegképes könyvelő szakképesítés, 

 ASP program ismerete 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint. 

 Iskolai végzettségeket igazoló oklevél és/vagy bizonyítványok másolata. 

 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy 

másolata, vagy igénylőlap. 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul, hogy a benyújtott pályázatot a 

pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik. 

 Nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2020. október 27. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető 

nyújt, a 06-66/491-058 -as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton: a pályázatnak a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.).  Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5594-1/2020., valamint a munkakör 

megnevezését: „Pénzügyi ügyintéző” 

 Személyesen: dr. Blága János jegyző, 5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat kiírója, a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 26. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon 

szerezhet.  

 

 

Füzesgyarmat, 2020. október 6. 

 

            Koncz Imre 

polgármester 


