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Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

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

pályázatot hirdet

Szikszói Közös Önkorm ányzati Hivatal
Hernádkércsi kirendeltség

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidó

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3846 Hernádkércs, Kossuth utca 72.

A m u nkakörh öz tartozó főbb tevékenység i körök:

Áftalános hatósági igazgatási feladatok ellátása. A
szentistvánbaksai önkormányzatok tevékenységével
feladatok ellátása.

Jogá!lás, illetmény és juttatások:

hernádkércsi,
és müködésével

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
tisztviselőkról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint
Város Önkormányzat Képviseló-testületének l2tZOl s.lV,Zs.'1
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiról az

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen elóélet,
Középiskola/gimnázium,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
6 hónap próbaidó kikötésének vállalása

z) Szikszó
rendelete a

A közszolgálati tisztviselők képesítési elöírásairól szóló 29l20'l2.(ll1.7.)Korm.
rendelet ,1 . melléklet 14. pont ll. besorolási osztályba tartozó képesítés
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N4egtekintés

. Nyilatkozat aría vonatkozóan, hogy pályázati anyagának
személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők me-qisme

történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a b
,feltüntetni a pályázali adatbázisban szerepló azonosító számot:
, valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintézó.. Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó,

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt Hernádkércs, Nagykinizs és
polgármestereinek jóváhagyásával. A pályáAaló fenntartja magának a
eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 28.

A pályázati kiírás további közzététe!énok helye, ideje:

. Szikszó város honlapja - 2022, január 7.. Hernádkércs Község Onkormányzatának hirdetótáblája - 2022.. Hernádkércs község honlapja -2022,január7,
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megigénylésének

lmát és

5-112022.

tér 1, .

községek
eljárás

végzettség.

A pátyázat elblrálásánál elónyt jelent:. Közigazgatásialapvizsga megléte. Asp szakrendszer használatának ismerete. Közigazgatási szervnél szezett legalább .|-3 év szakmai tapasztálat. Jó kommunikációs képesség. Pontos, precíz munkavégzés. Kiváló együttmúködő kézség. Onállóság. OKJ pénzügyi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

. Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz. lskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a
igazolása

A munkakör betölthetóségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022, február í. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Battáné dr.
nyújt, a 46/596-450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

ZiIa jegyző

. Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati címére

2l2

n
2022, 01. 04. l0:09


