
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
                        

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

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
Pénzügyi és Számviteli Osztály 

 
Pénzügyi ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2019.10.01-2021.10.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, IV. ker., István út 14. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Beérkező számlák, egyéb pénzbekérők érkeztetése, új partnerek, személyek rögzítése, partner törzs 
karbantartása a Forrás.Net ügyviteli rendszerben. A teljesítésigazolásra kiküldött számlák listájának 
elkészítése, továbbítása a társosztályok felé. Adminisztratív feladatok napi szinten történő ellátása, 
kimenő levelek iktatásának ügyintézése, postázása, az éves szabadságtervezet összeállítása, 
nyilvántartása, vezetése, a beteg- és szabadságjelentések elkészítése, továbbítása. A Pénzügyi Osztályra 
beérkezett pályázati elszámolások nyilvántartása. Egyéb pénzügyi feladatok elvégzése, számlák 
rögzítése, bank lefűzése, banki tételek rögzítése, gyógyszerutalványok átvétele, táblázatok készítése. 

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 tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság, 
•         Cselekvőképesség, 
•         Büntetlen előélet, 
•         Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szerint: közgazdasági 

szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az 
OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, 
számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés, 

•         Pénzügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         Forrás Integrált ügyviteli rendszer ismerete, 
•         Pénzügyi területen szerzett gyakorlat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         Szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz; 
•         a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata; 
•         valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi 

adatinak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
•         Kérjük, a tárgyban feltüntetni a 1/2019/P nyilvántartási számot a munkakör 

megnevezésével. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 23. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Elektronikus úton Gazdasági Főosztály - Pénzügyi és Számviteli Osztály részére a 

penzugypalyazat@ujpest.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet. 
 


