
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 
                        

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

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 

ügykezelő

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű jogviszony-feladat ellátására
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7354 Váralja, Kossuth L. u. 203.

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

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 27. pont „Titkársági feladatkör”.

Ellátandó feladatok:

Az  ügyiratkezeléssel  kapcsolatos  (érkeztetés,  iktatás,  postázás,  irattárazás,  selejtezés)
feladatok ellátása. A polgármester és a jegyző által meghatározott titkársági feladatok ellátása.
Az  önkormányzati  személyügyi  nyilvántartás  kezelése,  statisztikai  adatszolgáltatások
elvégzése, ügyfelek fogadása és tájékoztatása. A Német Nemzetiségi és Roma Nemzetiségi
Önkormányzatok  üléseinek  jegyzőkönyvezése.  A  polgárvédelmi  igazgatással  kapcsolatos
nyilvántartások vezetése, adtaszolgáltatás, valamint a temető nyilvántartás vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iktatás, irattárazás, postázás, ügyiratkezelés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  "Közszolgálati  tisztviselők
jogállásáról  szóló"  2011.  évi  CXCIX.  törvény,  valamint  a(z)  Közszolgálati  Szabályzat
rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:

 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,



 Középfokú képesítés, 
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 Magyar állampolgárság. 
 Cselekvőképesség. 
 Büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata. 
 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz; 
 A pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
 A  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  vele  szemben  a  2011.  évi  CXCIX

törvényben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018.augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra nyújt,
a 74/500-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: ügykezelő

 Személyesen: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra, Tolna megye, 7150 Bonyhád, 
Széchenyi tér 12. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző) bírálja el a pályázati határidő lejártát
követően, a polgármester egyetértésével. A pályázók az eredményről az elbírálást követően
értesítést kapnak. A kiíró fenntartja az eredménytelenné nyilvánításjogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018.június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 Bonyhád város honlapja - 2018. június 8.
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