
Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal  

pályázatot hirdet 

 Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal  

Bükkzsérci Kirendeltsége 

 

igazgatási előadó  

munkakör betöltésére.  

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű közszolgálati jogviszony (tartósan távol lévő dolgozó helyettesítése) 

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Bükkzsérc Petőfi út 4. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Segélyezés (települési támogatás, rendkívüli támogatás stb.), rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény döntésre történő előkészítése, kereskedelmi, üzleti bejelentési-engedélyezési 

ügyek intézése, földértékesítéssel kapcsolatos közzétételek, ügyviteli feladatok ellátása, 

népességnyilvántartási-lakcímnyilvántartási ügyek, a jegyző utasítása alapján egyéb feladatok 

ellátása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók, valamint a helyi költségvetésben 

biztosított juttatások.  

  

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 

alapján,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         közigazgatási alapvizsga  

         anyakönyvvezetői szakvizsga  

         hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

        terhelhetőség, megbízhatóság, elhivatottság,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         részletes szakmai önéletrajz  

         iskolai végzettséget, szakképesítést, képesítést igazoló dokumentumok másolata  

                  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. november 15. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 3.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farmosi Zoltán jegyző nyújt, a 

30/303-5155-ös telefonszámon. 

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

történő megküldésével (3413 Cserépfalu Kossuth út 125., vagy e-mail formájában 

(jegyzo@cserepfalu.hu) 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Elsősorban a benyújtott írásos pályázat alapján azzal, hogy személyes meghallgatásra is sor 

kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa. A kinevezési jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
     Cserépfalui   Közös Önkormányzati Hivatal Bükkzsérci Kirendeltsége hirdetőtáblája, 

www.bukkzserc.hu, www.cserepfalu.hu, www.cserepvaralja.hu, www.bogacs.hu 

 
 

http://www.bukkzserc.hu/
http://www.cserepfalu.hu/
http://www.cserepvaralja.hu/
http://www.bogacs.hu/

