BOGYISZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.
Tel / Fax: (74) 540-157, (74) 540-158, (74) 540-159
E-mail: hivatal@ bogyiszlo.hu
Adószám: 15802482-1-17
Számlaszám: 70600140-11115270
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
o határozott idejű közszolgálati jogviszony 2018.12.31-ig
Foglalkoztatás jellege:
o Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
o

Tolna megye, 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Igazgatási ügyintéző feladatkörrel kapcsolatos feladatok I. vagy II. besorolási osztályban
A munkakörbe tartozó, főbb tevékenységi körök:
1. Bogyiszlói illetékességgel ellátja a szociális törvényből és az önkormányzat helyi szociális
rendeletéből eredő, a képviselő-testület és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális
feladatokat, különösen:
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása
o hatósági bizonyítványok kiállítása
o települési támogatások;
o temetési segély;
o köztemetés;
o elbírálásra előkészíti az önkormányzat helyi rendeletében foglaltaknak
megfelelően a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos
helyzetű hallgatók támogatási kérelmeit e Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat tekintetében;
o ellát minden, szociális ügykörhöz tartozó feladatot;
o kapcsolatot tart az önkormányzat illetékességi területén működő szociális és
gyermekvédelmi intézményekkel;
2. hagyatéki ügyintézés
3. kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyintézés
4. anyakönyvvezetői feladatok ellátása
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a) Jogállás, illetmény és juttatások:
o A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Bogyiszló Község
Önkormányzata Képviselő – testületének önkormányzati rendelete 25/2013. (XI. 15)
illetve Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő – testületének önkormányzati
rendelete

15/2013.

(XI.

15)

az

önkormányzati

hivatalban

foglalkoztatott

köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról, illetve a Bogyiszlói
Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
o Magyar állampolgárság
o Cselekvőképesség
o Büntetlen előélet
o gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
o Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy
gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat
o Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
o

Felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképzettség;

o

Közigazgatásban szerzett legalább 2 éves hasonló munkakörben végzett szakmai
tapasztalat

o

Anyakönyvvezetői szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai
önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény
5. sz. mellékletére.
o A képesítést igazoló okirat másolata
o 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérésének
igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte.
o Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak a kezeléséhez
hozzájárul
o Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettség vállalásáról
o A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességét kizáró ok
vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség
vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,
mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható
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A pályázatok benyújtásának módja:
o postai úton, a pályázatnak a Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (7132, Bogyiszló, Kossuth u 28.)
o

személyesen: Tolna megye, 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.október 30.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
o a munkakör legkorábban 2017.november 01. napjától tölthető be
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
o www.bogyiszlo.hu
o www.kozigallas.gov.hu
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lépő Mara nyújt, a 74/540-157
–es telefonszámon.
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