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

Igazgatási ügyintéző és Anyakönyvvezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 07.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Anyakönyvvezetői
feladatok;
Közreműködés
a
választási,
népszavazási,
népszámlálási, honvédelmi feladatok előkészítésében, végrehajtásában. Tájékoztatást
nyújt a lakosság részére a helyi építési szabályzattal és a településképi rendelettel
összhangban, belföldi jogsegély kérdésekben a hatóságok részére információt
szolgáltat, jegyző feladatkörébe utalt szakhatósági állásfoglalásokat döntésre, aláírásra
előkészíti. Az önkormányzat feladatkörébe tartozó közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulásokat döntésre előkészíti, behajtási engedélyeket döntésre előkészíti,
fakivágási engedélyeket döntésre előkészíti, hatósági bizonyítványt ad ki 3,5 tonnánál
nehezebb gépjárművek esetében a tárolás telephelyét illetően. Közreműködik az
önkormányzati beruházások előkészítésében és lebonyolításában. Kezeli a TAKARNET
szolgáltatást. Egyéb építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, a
döntés meghozatala, végrehajtás
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

2019.04.17. 11:22

Megtekintés

2/3

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=428633

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Vállalja az Anyakönyvvezetői képzés elvégzését
6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés,
• Műszaki területen szerzett tapasztalat
• Közigazgatási alapvizsga
• Anyakönyvi szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•

•

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott
fényképes önéletrajz
Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat
tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi
megismeréséhez.
A pályázó sajátkezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozata, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló
szelvény másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. június 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bereznyákné Dr. Bényei
Bernadett Jegyző nyújt, a 0642/286-133 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2772/2019 ,
valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző és
Anyakönyvvezető.
• Személyesen: Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett Jegyző, Szabolcs-SzatmárBereg megye, 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
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A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a Nyírbogáti
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
polgármesterének véleményének figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Nyírbogát Nagyközség honlapja - 2019. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A
pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirbogat.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.
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