
Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal

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

Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal 

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5745 Almáskamarás, Dózsa György utca 54.

Ellátandó feladatok:

Iktatással és ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok, anyakönyvi igazgatás, népesség- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos
feladatok, központi címregiszter kezelése, képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok, jegyzőkönyv vezetése,
elkészítése, határozatok elkészítése, testületi anyag és jegyzőkönyvek nyilvántartása, Hivatali Kapu kezelése, szigorú számadású
nyomtatványok bevételezése és felhasználásának nyilvántartása, gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok, szociális ügyekkel
kapcsolatos feladatok, hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok. A választások lebonyolításában való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iktatás, ügyiratkezelés, települési támogatások, anyakönyvi igazgatás, népesség- és lakcímnyilvántartás, hagyatéki ügyek,
gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok, jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügyek.

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,

 •  Főiskola, közszolgálati vagy gazdaságtudományi szakképzettség,
•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Önkormányzati munkakörben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•  Megfelelő együttműködési és kapcsolatteremtő készség, ,
•  Önálló, pontos, precíz és gyors munkavégzés, terhelhetőség, ,



•  Jó szintű stressz tűrő képesség, ,
•  Rendszerszemlélet, ,
•  Jó kommunikációs készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  szakmai önéletrajz
•  végzettséget igazoló okiratok másolata
•  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
•  pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
•  hozzájárul a pályázata pályázati elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zoltán Erika nyújt, a 06-68/439-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5746 Kunágota,

Rákóczi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.1726/2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.
Minden pályázó írásban értesítést kap az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•  www.kunagota.hu - 2021. június 21.
•  www.almaskamaras.hu - 2021. június 21.
•  www.pusztaottlaka.hu - 2021. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A próbaidő 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


