
Polgárdi Polgármesteri Hivatal 

 

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

pályázatot hirdet 
 

személyügyi ügyintézői 
 

munkakör betöltésére 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 

 

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

munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 

1. melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör 

 

Ellátandó feladatok: 

A köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók teljeskörű munkaügyi feladatainak ellátása 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Személyügyi feladatok ellátása: kinevezés, besorolás, megszüntetés, egyéni teljesítményértékelés, 

továbbképzés, vagyonnyilatkozat nyilvántartás, személyügyi nyilvántartások vezetése a Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselői és munkavállalói, az Önkormányzat közalkalmazottai és munkavállalói 

vonatkozásában. Személyügyi tárgyú előterjesztések készítése a Képviselő-testület részére. 

Közreműködés a belső szabályzatok aktualizálásában és felülvizsgálatában. A KIRA számfejtő program 

használata. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény, valamint Polgárdi Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzata 

rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság,  

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 Egyetem, Főiskola; felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, 

bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett 

szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás 

gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú 

szakképesítés 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 összeférhetetlenség hiánya a Kttv. 84-87. §-ai alapján 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 közigazgatási – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret, 

 közigazgatási alap vagy szakvizsga, 

 KIRA számfejtő program felhasználó szintű ismerete, 

 humánpolitikai területen szerzett gyakorlat. 



 

Elvárt kompetenciák: 

 szakterülethez kapcsolódó jogszabályok ismerete, 

 precizitás, pontosság, nagy munkabírás, 

 jó szervező és együttműködési készség, 

 jó probléma megoldó készség,  

 erős felelősség tudat, 

 jó kommunikációs képesség szóban és írásban 

 

Elvárt tulajdonságok: 

Kötelességtudat, határozottság, munkafegyelem maximális betartása, pontos, precíz munkavégzés, vezetői 

utasítások betartása, figyelem, fokozott munkabírás, terhelhetőség, szorgalom, nyíltság, rugalmasság, 

gondosság, tisztesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások: 

 fényképpel ellátott, a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti közszolgálati 

önéletrajz,  

 motivációs levél,  

 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  

 a képzettséget, végzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, 

 nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását, 

 nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntést hozók megismerhetik, 

 hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

elbírálással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. június 30. 

 

A pályázat kiírással kapcsolatos további információt Dr. Bércesi Tamás aljegyző nyújt, a 06-22/576-230-

as telefonszámon. 

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

 postai úton, a Polgárdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8154 Polgárdi, 

Batthyány u. 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: személyügyi 

ügyintéző. 

 elektronikus úton onkormanyzat@polgardi.hu e-mail címen keresztül. 

 

A kiválasztási eljárás és elbírálás módja, rendje: 

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai 

feladóvevényt. A jelentkezésekkel kapcsolatban Polgárdi Város Polgármesterének egyetértésével, 

Polgárdi Város Jegyzője dönt. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 11. 

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.kozigallas.gov.hu  

 
 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=146781.214373
mailto:onkormanyzat@polgardi.hu
http://www.kozigallas.gov.hu/

