Seregélyes Nagyközség Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Seregélyesi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 9; 11; 14; 17; 23; 25; 28 pontjába tartozó
egyes feladatkörök
Ellátandó feladatok:
Szociális és települési támogatással, gyermekvédelemmel, közfoglalkoztatással,
munkaüggyel, címképzéssel, egyes hatósági és anyakönyvi ügyek intézésével
kapcsolatos feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző és az önkormányzat hatáskörébe tartozó egyes hatósági, szociális,
gyermekvédelmi, munkaügyi, közfoglalkoztatási tevékenységek ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Seregélyes
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásokról, a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
11/2019.(VIII.8.) önkormányzati rendelete az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés,
• Közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• ASP rendszer felhasználói szintű imerete
• Közigazgatási Alap, vagy Szakvizsga
• Anyakönyvi szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat (bizonyítvány,
diploma) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Károly nyújt, a
+3622447002 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SER/4531/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.
• Személyesen: Horváth Károly, Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca
5. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a jegyző a polgármester
egyetértésével választja ki. A legelőnyösebb pályázat nyer. A döntésről, a pályázókat
az elbírálást követően írásban, postai úton értesítik. A pályázat kiírója pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•
•

www. kozigallas.gov.hu - 2021. február 5.
www. seregelyes.hu - 2021. február 5.
Seregélyesi Polgármesteri Hivatal - 2021. február 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Pályáztató 4 hónap próbaidőt köt ki.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 5.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

