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Pályázat pénzügyi osztályvezető munkakör betöltésére             

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője 

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

pályázatot hirdet 

pénzügyi osztályvezető 

munkakör betöltésére 

 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Baranya megye, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
- Irányítja a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal és a 

területi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodását. 
- Gondoskodik a képviselő-testület és a bizottságok előterjesztéseinek elkészítéséről, 

koordinálja a nemzetiségi önkormányzatok döntéseit megalapozó pénzügyi tárgyú 
előterjesztések elkészítését. 

- Felelős az osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya 
Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő 
juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete és a Baranya Megyei 
Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, 
valamint a vezetői illetménypótlékról szól 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete, valamint a Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság 
- cselekvőképesség 
- büntetlen előélet 
- rendelkezés az alábbi végzettségek valamelyikével: felsőfokú szakirányú végzettség 

 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- önkormányzatnál vagy önkormányzat gazdasági társaságánál szerzett szakmai tapasztalat 
- felhasználói szintű számítógépes ismeret 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt 
tartalommal, 

- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati anyagának tartalmát és személyes 

adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, kezelhetik. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2021. január 1. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2020. december 25. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Elektronikus úton a jegyzo@baranya.hu e-mail címre. Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: BMH/420/2020., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi 
osztályvezető 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályai szerint. 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2020. december 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: https://kozigallas.gov.hu 
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