
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 
 

hatósági - igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. november 30. –ig tartó közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

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

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

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
1. melléklet 14. pont I. besorolási osztályba tartozó hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tokodaltáró község vonatkozásában a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásával egyéb igazgatási, hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok. Ipar,
kereskedelmi igazgatási ügyek intézése. Működési engedélyhez kötött kereskedelmi
tevékenység végzéséhez szükséges eljárás lefolytatása, szakhatóságok megkeresése,
működési engedély kiállítása. Telepengedély iránti kérelem intézése. Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele. Szálláshely-szolgáltatási ügyintézés,
szálláshelyek nyilvántartásba vétele, vendégkönyv nyitása, zárása. Termőföldek
adásvétele, haszonbérlete kapcsán a kifüggesztési eljárás elbonyolítása. Adó- és
értékbizonyítvány kiállítása. Egyes hatósági feladatok ellátása, statisztikai
adatszolgáltatás a munkakörhöz kapcsolódóan, hatósági bizonyítványok készítése.
Központi Címregiszterrel kapcsolatos feladatok 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) 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, Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki

középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai,
ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó
szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,

•         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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Hasonló munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
•         ASP Szakrendszer ismerete
•         B kategóriás jogosítvány
•         Közigazgatási alapvizsga megléte

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor jegyző nyújt, a
+3630/207-5714 -os telefonszámon.

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

megküldésével (2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1953/2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: hatósági - igazgatási ügyintéző.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tokodaltaro.hu - 2021. november 12.



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

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

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokodaltaro.hu
honlapon szerezhet.

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.
 

 

Nyomtatás


