
Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 

                        

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

alapján 

pályázatot hirdet 

Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 

 

igazgatási ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Heves megye, 3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 

rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti szociális és 

gyámügyi feladatkör, továbbá az 1. melléklet 14. pontja szerinti hatósági feladatok 

Ellátandó feladatok: 

szociális és gyámügyi hatósági feladatok, gyermekvédelem, lakcímnyilvántartás, 

anyakönyvi feladatok, hagyatéki eljárással, kereskedelmi és szálláshely-szolgáltatási 

tevékenységgel, telepengedélyezéssel kapcsolatos hatósági feladatok 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

hatósági, igazgatási, szociális, gyámügyi feladatok 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 



                        

Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság, 

•         Cselekvőképesség, 

•         Büntetlen előélet, 

•         Középiskola/gimnázium, szociális, közgazdasági, közszolgálati 

szakképesítés, 

•         hatósági területen, önkormányzati hivatalban szerzett szakmai tapasztalat 

- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•         Főiskola, 29/2012. Korm.r. 1. melléklet 9. vagy 14. pont szerinti 

szakképzettség, 

•         önkormányzati, közigazgatási szakmai tapasztalat - legalább 3-5 év 

szakmai tapasztalat, 

•         ECDL bizonyítvány  

•        közigazgatási alapvizsga, anyakönyvi szakvizsga, Önkormányzati ASP 

szakrendszer ismerete (IRAT,IPAR,HAGYATÉK) 

Elvárt kompetenciák: 

•         precíz munkavégzés, gyors betanulás, önállóság, empátia, jó 

kommunikációs készség, megbízhatóság 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• végzettséget igazoló okiratok másolata,  

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

• fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. r. 1. sz. 

melléklete alapján előírt tartalommal,  

• pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hunyadi-Buzás Jánosné 

nyújt, a 36/474-332 -os telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 

címére történő megküldésével (3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

ESA/2013/2021 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási 

ügyintéző. 

vagy 

•         Elektronikus úton Hunyadi-Buzás Jánosné részére a 

jegyzo@egerszalok.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője nevezi ki a jelentkezők közül a 

legalkalmasabb pályázót, Egerszalók község polgármesterének egyetértésével. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 9. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

➢ www.kozigallas.gov.hu 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.egerszalok.hu 

honlapon szerezhet. 


