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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BALATONFŰZFŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

igazgatási ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Ellátja az egyes szociális ellátásokra vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feladatokat, lefolytatja a jogosultság megállapításával, 
folyósításával, nyilvántartásával, felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásokat a települési 
támogatás, a köztemetés vonatkozásában.  Ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. 
(XII.23.) Korm. rendeletben a jegyző hatáskörébe sorolt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása).  Ellátja a BURSA HUNGARICA szociális ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 
feladatokat, elkészíti testületi (bizottsági) döntésre való előterjesztését.  A „Központi Címregiszter 
Rendszer” alkalmazásával ellátja a jegyző címképzési és címkezelési feladatait. 

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balatonfűzfő

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat a Balatonfűzfői 
Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével  (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
bal/477/2023., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. 

Az állás 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. 

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás indokolás nélkül történő eredménytelenné 
nyilvánítására. 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség
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- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok, Általános képzési programok, tovább nem bontható, Középfokú 
végzettség, valamint egyéb szakmai képesítés

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- A 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti hatósági 
feladatkör II. besorolási osztályára meghatározott képesítési követelményeknek való 
megfelelés. 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

- Önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat,

- közigazgatási alapvizsga / szakvizsga, 

- a 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti hatósági 
feladatkör I. besorolási osztályára meghatározott képesítési követelményeknek való 
megfelelés.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

- Szövegszerkesztő (pl. Word) - Középszint

- Dokumentumkezelő-iktató - Középszint

- Levelező (pl. Outlook) - Középszint

- Táblázatkezelő (pl. Excel) - Középszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)

- Eljárásrendi ismeretek (ügyintézői)

- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

- Aktivitás, reagálás (egyéb)
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A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló 
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.24. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Balatonfűzfő Város honlapja 

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.03.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


