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

igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9983 Alsószölnök, Fő út 19.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Települési- és nemzetiségi önkormányzatok képviselő testületei működésével
kapcsolatos feladatok ellátása (jegyzőkönyv-vezetés, nyilvántartások vezetése,
adatszolgáltatások teljesítése). Katasztrófavédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, állat- és
növényvédelmi feladatok ellátása. Anyakönyvi szakvizsga megléte esetén az
anyakönyvi feladatok ellátása.
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,
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B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskolai/egyetemi végzettség
• anyakönyvvezetői szakképesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről
szóló igazolás,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm.
rendelet 1 melléklete szerint,
Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
Nyilatkozat, amely szerint a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szukicsné Skaper Mónika,
jegyző nyújt, a 94/534-006 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (9983 Alsószölnök, Fő út 19. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
als/501-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
• Elektronikus úton Szukicsné Skaper Mónika részére a info@alsoszolnok.hu Email címen keresztül
• Személyesen: Szukicsné Skaper Mónika, Vas megye, 9983 Alsószölnök, Fő út
19. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
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.
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