
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal  

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

pályázatot hirdet 

Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal  

 

Település-üzemeltetési ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű előreláthatólag 2026.04.30. –ig tartó közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.  

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.07.) Kormányrendelet 1. 

számú mellékletének 32. pontjában meghatározott település-, terület-, és vidékfejlesztési, 

település-üzemeltetési feladatkörök.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Település-üzemeltetési műszaki feladatok ellátása, részvétel önkormányzati beruházások 

előkészítésében, lebonyolításában, részvétel pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki 

előkészítésében, lebonyolításában. A főépítésszel együttműködve részvétel a 

településrendezési döntések előkészítésében, végrehajtásában. Feladatkörébe tartozó 

képviselő-testületi műszaki tárgyú előterjesztések előkészítésében való közreműködés. 

Lakossági bejelentések koordinálása, műszaki ügyekben ügyfél-fogadási feladatok ellátása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A köztisztviselők munkavégzéséről, 

munka- és pihenőidejéről, járandóságairól és egyéb juttatásairól szóló 7/2012.(IV.26.) számú 

önkormányzati rendelete és a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati 

szabályzatának rendelkezései. az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 



         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Középfokú képesítés, 29/2012.(III.07.) Kormányrendelet alapján,  

         B kategóriás jogosítvány,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felsőfokú képesítés, Műszaki, agrár, kertészeti és környezetgazdálkodási 

szakképesítés,  

         Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A 87/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, 

végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolása, közigazgatási 

gyakorlat igazolása és nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes 

adatainak kezeléséhez hozzájárul. A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén 

összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schottner Norbert jegyző nyújt, a 06-

20-371-5125 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KIM/5484/2022 , 

valamint a munkakör megnevezését: Település-üzemeltetési ügyintéző.  

vagy 

         Elektronikus úton Hutkai Barbara munkaügyi előadó részére a 

munkaugy@kismaros.hu E-mail címen keresztül  

vagy 

         Személyesen: Schottner Norbert jegyző, Pest megye, 2623 Kismaros, Kossuth 

Lajos út 22. .  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jegyző a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A 

pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő 

pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson 



vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. A jegyző fenntartja a jogot, 

hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 5.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Kismaros Község Önkormányzat honlapja - 2022. november 8. 

         Kismaros Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2022. november 8. 

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

szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. november 8.  

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a 

közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat 

tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
 


