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Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

                        

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

pályázatot hirdet 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal  

 

hatósági ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a 

munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

A Korm. rend. I/11., I/14., I/19., és I/26. pontjaiban foglaltak. 

 

Ellátandó feladatok: 

Hatósági ügyek ellátása. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Központi Címnyilvántartó Rendszer vezetése. Ingatlannyilvántartás folyamatos aktualizálása. 

Anyakönyvvezetői feladatok ellátása. Környezetvédelmi, birtokvédelmi, állattartási ügyek intézése. 

Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása. A helyi civil szervezetek 

támogatásával kapcsolatos ügyek intézése.   

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 

szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (XII. 20.) önk. rendelet rendelkezései az 

irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

Magyar állampolgárság, 

Cselekvőképesség, 

Büntetlen előélet, 

Középiskola/Gimnázium, 

B kategóriás jogosítvány, (saját gépjármű, vezetési gyakorlat) 

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

felsőfokú végzettség, kiváló számítógépkezelői gyakorlat, közigazgatási alap-, vagy szakvizsga 

megléte 

 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

önállóság, pontos és precíz munkavégzés, megbízhatóság, terhelhetőség, jó szervezőkészség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 45/2012. (III.20.) 

Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,  

- végzettséget igazoló okiratok másolata,  

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,  

- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Kakucsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2366 

Kakucs, Fő utca 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: I/1353/2018., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző. 

Elektronikus úton Farkasné Szabó Mária részére a jegyzo@kakucs.hu e-mail címen keresztül. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az állás betöltésére kiírt pályázatról - a polgármester véleményének kikérését követően - a jegyző dönt. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.kakucs.hu – 2018. június 25. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

6 hónap próbaidő. 

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kakucs.hu honlapon szerezhet. 

 

 

 

 
 


