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Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, Öskü 8191, Szabadság tér 1.
Veszprém megye, Jásd 8424, Dózsa György utca 1.
Veszprém megye, Tés 8109, Szabadság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítései előírásairól szóló 29/2012. ( III.7.) Korm. rendelet
alapján 1. melléklet 14. hatósági feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
1. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok. 2. Növény és állatvédelmi ügyek.
3. Panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásában. 4. Birtokvédelmi eljárások
lefolytatása 5. Helyi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat. 6. Helyi zajés rezgésvédelmi hatósági feladatokat. 7. Elvégzi a fúrt kút létesítésének engedélyezésével
kapcsolatos jegyzői feladatokat. 8. Vezeti a tevékenységét érintő nyilvántartásokat és
biztosítja az adatszolgáltatásokat. 9. Rögzíti az önkormányzathoz tartozó intézmények távollét
adatai, a változó béreket és a munkahelyi kifizetéseket a KIRA rendszerben.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései, valamint az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletek az irányadók. az
irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középfokú képesítés,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati,
gazdaságtudományi,
természettudományi,
bölcsészettudományi,
társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség, vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli,
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közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy kormányablak
ügyintézői vizs
 - A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki
középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai,
ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó
szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 hatósági munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közigazgatási szakvizsga
 Felhasználói szintű ASP
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete
alapján

az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja azt is, hogy nem
áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czaltik Éva nyújt, a +36302961983 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (8191 Öskü, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö-782-1/2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.
 Elektronikus úton Czaltik Éva részére a jegyzo@osku.hu E-mail címen
keresztül
 Személyesen: Czaltik Éva, Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.osku.hu - 2021. június 21.

www.tes.hu - 2021. június 21.

www.jasd.hu - 2021. június 21.

