
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
                        

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal  
 

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) 
Kormányrendelet 1. melléklet 9. Szociális és gyámügyi feladatkör, 14. 
Hatósági feladatkör 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Szociális igazgatással, gyámügyi igazgatással, ipari és kereskedelmi 
igazgatással kapcsolatos ügyek. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 
  Cselekvőképesség, 
 Büntetlen előélet, 
 Középiskola/gimnázium, 



 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 

 9. Szociális és gyámügyi feladatkör: Az I. besorolási osztályban: 
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, 
társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és 
egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális 
szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy 
gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat. A 
II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség és szociális 
szakmacsoportba 

 
 14. Hatósági feladatkör: Az I. besorolási osztályban: 

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, 
természettudományi, bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi 
szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. A II. 
besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, 
műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy jogi 

szakképzettség, 
 anyakönyvi szakvizsga, gyakorlat, 
 közigazgatási alap-illetve szakvizsga megléte, 
 helyismeret, 
 az alábbi programok felhasználói szintű ismerete: ASZA, EAK, 

Visual Register, Word, Excel. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

o Fényképes, szakmai önéletrajz, 
o az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 
o három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
o a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati 
elbírálásban részvevők a pályázati anyagot megismerheti, és 
abba betekinthetnek, 

o a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, 

o a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és a 85. § 
(2)-(5) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn 
vele szemben. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 



A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ibolya 
hatósági csoportvezető nyújt, a 06-29-337-101/16 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 

címére történő megküldésével (2351 Alsónémedi Polgármesteri 
Hivatal, Fő út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-137/2016 , valamint 
a munkakör megnevezését: ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI 
ÜGYINTÉZŐ. 

 Személyesen: Nagy Ibolya hatósági csoportvezető, Pest 
megye, 2351 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, Fő út 58. . 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók személyes 
meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról a kinevezési jogkört 
gyakorló jegyző dönt. A pályázatok beérkezési határidejének módja, hogy a 
pályázatok 2016. október 17. napján 16,00 óráig Alsónémedi Polgármesteri 
Hivatalba beérkezzenek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 30. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A 
pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
 


