
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 
 

anyakönyvvezető, szociális- és igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31. utca 31.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

9. Szociális és gyámügyi feladatkör 14. Hatósági feladatkör 25. Anyakönyvi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel, halálesettel,
valamint névváltoztatási, névmódosítási ügyekkel, családi jogállás rendezésével
kapcsolatos feladatok ellátása. Társhatóságokkal történő kapcsolattartás. Elektronikus
anyakönyvi rendszer kezelése és karbantartása. A polgármester feladat- és
hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása: települési támogatás, rendkívüli
települési támogatás, köztemetés. A jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó
államigazgatási hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, környezettanulmány elkészítése.
Birtokvédelemmel, állattartási hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása.



Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra,
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, anyakönyvi szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Magyar állampolgárság
•         Cselekvőképesség
•         Büntetlen előélet
•         Felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy középiskolai végzettség
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
•         A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján

ne álljon fenn összeférhetetlenség
•         Anyakönyvi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Hasonló munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év

szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű ASP Iratkezelő Szakrendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
•         az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
•         előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott

összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak

megkéréséről szóló igazolást
•         nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén vagyonnyilatkozattételi

kötelezettségének eleget tesz
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati

eljárásban részt vevők kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor jegyző nyújt, a
+36363350563 -os telefonszámon.



A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31. utca 31. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1369/2022 , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető, szociális-
és igazgatási ügyintéző.

•         Elektronikus úton Tóth Gábor részére a jegyzo@tokodaltaro.hu E-mail címen
keresztül

•         Személyesen: Tóth Gábor jegyző, Komárom-Esztergom megye, 2532
Tokodaltáró, József Attila utca 31. utca 31. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tokodaltaro.hu - 2022. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kikötése. A munkáltató fenntartja a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 
 

Nyomtatás


