
Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal  

                         

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

pályázatot hirdet 

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal  

 

igazgatási ügyintéző és anyakönyvvezető  

munkakör betöltésére.  

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyhivatala 

Zala megye, 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 42.  

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Szociális igazgatási feladatok ellátása, hatósági ügyekben döntések előkészítése és 

végrehajtása, hagyatéki ügyek intézése, lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok, 

birtokvédelmi ügyek ügyintézése, valamint anyakönyvvezetéssel kapcsolatos 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, 

• Középiskola/gimnázium, és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, 

vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett 

gyakorlat, vagy,  

• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, 

társadalomtudományi, jogi, bölcsésztudományi, orvos és egészségtudományi, 

hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 

szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy 

gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat  

• MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete  

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása  

• Amennyiben a pályázó nem rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, azt a 

munkakör betöltését követő egy éven belül meg kell szereznie.  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Anyakönyvi szakvizsga,  

• Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

• ASP szakrendszer (iratkezelő, hagyatéki) felhasználói szintű ismerete  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata  

• Gyámügyi, gyermekvédelmi, szociális területen szerzett gyakorlatról szóló 

igazolás (amennyiben a gyakorlat az iskolai végzettség mellé szükséges)  

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi (hatósági) bizonyítvány, vagy annak 

megigényléséről szóló postai feladóvevény másolata, vagy az elektronikus úton 

történt igénylésről szóló igazolás  

• Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX tv. 5. sz. mellékletének 

megfelelően  

• Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatának tartalma harmadik 

személlyel közölhető  

• Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. január 15. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 6.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné dr. Gallé Vera, jegyző nyújt, 

a 06-83-348-033/23 -os telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 

címére történő megküldésével (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 42.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: V/4346/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási 

ügyintéző és anyakönyvvezető.  

• Személyesen: Bertalanné dr. Gallé Vera, jegyző, Zala megye, 8314 

Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 42. . 

  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás során a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a munkáltató személyesen 

meghallgatja. Az állás 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. Az eljárásban a személyes 

adatok kezelője a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal. A sikeres pályázó 

kiválasztását követő 8. munkanapot követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre 

kerülnek. A munkáltató a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.vonyarcvashegy.hu 

• www.balatongyorok.hu 

• Szuperinfó 

 

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

szerezhet.  
 


