
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár  
pályázatot hirdet  

pénzügyi-számviteli ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

  

A munkavállalói jogviszony időtartama: Határozatlan munkaviszony Mt. alapján (3 havi próbaidő 

meghatározásával) 

 

Foglalkoztatás jellege:   

Teljes munkaidő, heti 40 óra, kötött munkarendben  

 

A munkavégzés helye:   

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.  

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:   

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szakmai és adminisztrációs feladatainak a támogatása, 

pénzügyi feladatainak szabályos és jogszabálykövető végrehajtása, intézményi működéssel összefüggő 

pénzügyi tevékenységek színvonalas ellátása, valamint az intézményben tartandó rendezvények, 

programok gazdasági folyamatainak támogatása. Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése, 

bizonylatolása. A beérkező számlák összekapcsolása szerződéssel, rendeléssel. Beérkeztetés után 

utalványlapok kiállítása, előkészítése pénzügyi teljesítésének előkészítése. A számlák kezelése integrált 

pénzügyi rendszerben. Az intézmény pénztárának kezelése, a fenntartó és az intézmény belső szabályai 

és a mindenkor hatályos pénzügyi és számviteli jogszabályoknak megfelelően adminisztrálja a készpénzes 

gazdasági eseményeket időrendi sorrendben a pénzmozgással egyidejűleg bevételi/kiadási 

pénztárbizonylatot, készpénzfizetési számlát és utalványrendeletet állít ki az ASP könyvelőprogramban. 

Kötött eljárásrendben utalványozott kifizetéseket teljesíti, számlaforgalom teljes körű és önálló 

adminisztrálása. Kötött eljárásrendben pénztárzárást készít. 

Részt vesz az intézmény szakmai munkájának támogatásában (pl. pályázatok előkészítésében, 

elszámolásában). A munkáltatással összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat lát el. Gondoskodik a 

bizonylati fegyelemről. Közreműködik a megalapozott költségvetési koncepció elkészítésében, segíti a 

szöveges és számszaki adatok összeállítását. Részt vesz a költségvetési beszámolási tevékenységben. 

Adatszolgáltatást végez a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőjének kérésére. Ellátja a tárgyi 

eszközök selejtezési feladatait. Analitikus, naprakész nyilvántartást vezet az intézmény valamennyi 

pénzügyi és számviteli folyamatáról.  

  

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Mt. rendelkezései és a fenntartó rendelkezései az 

irányadók.  

 

Pályázati feltételek:   

 legalább középfokú, szakirányú végzettség 

 Számviteli területen, költségvetési vagy vállalkozói könyvelésben szerzett releváns, legalább 3 

év szakmai tapasztalat 

 magyar állampolgárság,  

 büntetlen előélet,  

 cselekvőképesség 

 A hatályos Kormányrendelet szerint covid védőoltás igazolása 

 



Elvárt kompetenciák:   

 empátia, ügyfélközpontú megközelítés és rugalmasság 

 problémamegoldó képesség, magasfokú türelem,  

 igényesség munkájával és környezetével kapcsolatban,  

 precizitás, önálló munkavégzés 

 Word, Excel felhasználói szintű ismerete, internethasználat  

 Előny: Gyál városának ismerete, gyáli, vagy gyál környéki lakóhely 

  

A pályázat részeként benyújtandó iratok:   

 képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,  

 fényképes szakmai önéletrajz,   

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,  

 nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban 

szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez.   

 sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör kezdésének időpontja:  

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal, de leghamarabb 2022. február 1-től 

betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

Elektronikus úton az igazgato@gyalikozhaz.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen: Bretus 

Imre, intézményvezetőnél (Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, 2360 Gyál, Kőrösi út 

118120.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „pénzügyi-számviteli ügyintéző”  

 

A pályázatról bővebb információ: Bretus Imre, intézményvezető 06-70-375-3590  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázatokat az intézményvezető véleményezi, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó(ka)t 

meghallgatja, majd elbírálja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 23.   


