
Az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal

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

pályázatot hirdet

Igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

9083 Écs, Fő u. 94.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Igazgatási feladatok ellátása, a jegyző hatáskörébe tartozó igazgatási, hatósági ügyek intézése.

Ellátandó feladatok:

Szociális igazgatási feladatok ellátása, gyermekvédelmi ügyek döntésre történő előkészítése, hagyatéki
ügyek intézése, címnyilvántartási feladatok, polgári védelemmel, a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
adminisztrációs tevékenység ellátása, ipar-kereskedelmi ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint, cafeteria juttatás az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Magyar állampolgárság,
•Cselekvőképesség,
•Büntetlen előélet,
•Középiskolai érettségi
•Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

B kategóriás jogosítvány 

Közigazgatásban szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•A 87/2019. (IV. 23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz.

•Három hónapnál nem régebbi erkölcsi (hatósági) bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy az erkölcsi
bizonyítvány a kinevezésig beszerzésre kerül.

•Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.

•A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati eljárásban részt vevők által történő 
megismeréséhez

•A pályázó nyilatkozata arról, hogy - nyertes pályázat esetén - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatását vállalja

•A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor vele szemben nem áll fenn.



A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 9. hétfő.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző nyújt a        

06 / 20-3206539 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton Dr. Bertalanné Józsa Judit részére az ecs-jegyzo@ecsfalu.hu e-mail 
címen keresztül, vagy személyesen az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalban (9083 Écs, Fő u. 94.) 
nyújtható be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


