
 

 

 

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal  

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

pályázatot hirdet 

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal  

 

munkaügyi ügyintéző  
munkakör betöltésére.  

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.  

 

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

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör  

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény és a 

kapcsolódó jogszabályok által meghatározott munkaügyi 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.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         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,  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Főiskola, munkaügyi és társadalombiztosítási szakember szakképzettség,  

         Munkaügyi vagy társadalombiztosítási területen szerzett - Legalább 5 év feletti 

szakmai tapasztalat,  

         Ügyfélszolgálatban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaügyi ügyintézésben szerzett - 1 év alatti 

szakmai tapasztalat,  

         Köztisztviselők és közalkalmazottak munkaügyi ügyintézésében szerzett - 1 év 

alatti szakmai tapasztalat,  

         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,  

         Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer ismerete  

         B kategóriás gépjármű-vezetői engedély  

         Helyismeret  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

         Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Személyesen: dr. Béni Gyula jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 

Taktaharkány, Gépállomás u. 4. .  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a munkálatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el, a köztisztviselő 

kinevezéséhez a polgármester egyetértése szükséges.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 26.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Taktaharkány nagyközség honlapja - 2015. november 13. 

         Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. november 13. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.taktaharkany.hu honlapon 

szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 13.  

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.  


