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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó születéssel, 
házasságkötéssel, halálesettel, valamint névváltozási, névmódosítási ügyekkel, családi jogállás 
rendezésével kapcsolatok ellátása. Házassági név megváltoztatásával kapcsolatos kérelem 
átvétele és továbbítása a társhatóságok részére. A társhatóságokkal történő kapcsolattartás. Az 
elektronikus anyakönyvi rendszerben (EAK) történő munkavégzés. Hagyatéki eljárással, 
népességnyilvántartással, központi címregiszterrel kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

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

Munkavégzés helye: Kápolnásnyék

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
szükséges.

A munkáltató a kinevezésben 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok, Általános képzési programok, tovább nem bontható, 
középfokú/gimnáziumi végzettség
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Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- anyakönyvi szakvizsga

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

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

- Szövegszerkesztő (pl. Word) - Alapszint

- Levelező (pl. Outlook) - Alapszint

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.31. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.05. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kapolnasnyek.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.02.06.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.01.21.

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.


