Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási Osztály
igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontja szerinti „Hatósági feladatkör”
Ellátandó feladatok:
Hagyatéki eljárással, kereskedelmi és szálláshely-szolgáltatási tevékenységekkel,
telepengedélyezéssel és telep létesítésével, hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos
hatósági feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hatósági feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Zirci Közös Önkormányzati
Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezési az irányadók.

Pályázati feltételek:


- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium,
- Középiskolai végzettség a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjában
foglaltak szerint Közgazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség
és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati szakmacsoportba tartozó
szakképesítés.
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Anyakönyvvezetői szakvizsga;
- Emelt szintű szakképesítés;
- Önkormányzati hivatalban szerzett szakmai tapasztalat;
- Önkormányzati ASP rendszer ismerete;
- Közigazgatási alapvizsga megléte;
- Felsőfokú iskolai végzettség a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14.
pontjában foglaltak szerint;
- ECDL vizsga;
Előnyt jelentő kompetenciák:
-

Megbízhatóság, jó stressztűrő és önálló munkavégzési képesség, pontosság, jó
kommunikáció;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

-

-

A 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet - 9. § (1) bekezdése alapján - 1. mellékletében
meghatározott közszolgálati önéletrajz;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító
okirat másolata a Kttv. 42. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltak alapján;
A végzettsége(ke)t, szakképzettsége(ke)t igazoló dokumentumok másolata;
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott
pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;
A pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági
vizsgálatnak eleget tesz;
A pályázó nyilatkozatai arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt, valamint nem áll hivatalvesztés fegyelmi
büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható;
A pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a Kttv. 84. § (1) bekezdés és
85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben;

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bereczkiné Papp Krisztina aljegyző
nyújt, a 06-88-593-702 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/91-1/2021, valamint a
munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jegyző az aljegyzővel értékeli a pályázatot, szükség szerint a pályázókat személyesen
meghallgatja. A pályázatról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázók a
pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók
anyagát visszaküldjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.zirc.hu – 2021. január 18.
- www.borzavar.hu – 2021. január 18.
- www.lokut.hu – 2021. január 18.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A betöltendő munkakörök száma: 1.
A munkakör betöltése 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.
Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja:
EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdése a) pontja alapján az érintett magánszemély
hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt
követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.

