
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

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

pályázatot hirdet

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági, valamint környezetvédelmi és vízügyi feladatkör. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• a bejelentés-, és telepengedély-köteles ipari tevékenységek vonatkozásában a 
szükséges eljárások lefolytatása; • a jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági eljárások lefolytatása, szakhatósági hozzájárulások 
kérelemre történő kiadása, lakossági panaszok kivizsgálása és a szükséges hatósági 
intézkedések megtétele; • a jegyzői hatáskörébe tartozó zaj-és rezgésvédelmi ügyek 
kivizsgálása, a határértékek megállapítása; • a bejelentés-köteles kereskedelmi 
tevékenységek vonatkozásában a szükséges eljárások lefolytatása; • a jegyzői 
hatáskörbe tartozó állattartással, állatvédelemmel és állategészségüggyel kapcsolatos 
panaszok kivizsgálása; • a jegyzői hatáskörbe tartozó, a zenés, táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti 
feladatok ellátása; • a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos jegyzői 
feladatok ellátása; • a tulajdonosi, illetve közútkezelői hozzájárulások előkészítése; • a 
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közterületek rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos ügyintézés; • a 
közterületen található fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyintézés. 

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 jogállásra, 
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Felsőtárkány Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek az 
Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdésekről szóló 15/2012. (V. 11.) önkormányzati rendelete az irányadók. az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:

� Magyar állampolgárság,
� Cselekvőképesség,
� Büntetlen előélet,
� Felsőfokú képesítés, 
� Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
� annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) nek. szerinti 

büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll a munkakörének megfelelő, vagy 
a munkakörének részét képező foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
� Egyetem, 
� Önkormányzati területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
� Közigazgatási vizsgák (alapvizsga és/vagy szakvizsga) megléte 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

� - szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében és a 87/2019. (IV. 23.) 
Kormányrendelet 1. számú mellékletében részletezett adattartalommal, 

� végzettséget, képzettséget, idegennyelv ismeretet igazoló okiratok másolata 
� előnyt jelentő körülmények meglétét igazoló okirat(ok) 
� három hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány 
� adatkezelési nyilatkozat (a honlapról letölthető) 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Márton Erik György nyújt, a 
36/534-012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
� Postai úton, a pályázatnak a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

címére történő megküldésével (3324 Felsőtárkány, Fő út 101. ). Kérjük a 
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borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
FT/2570-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. 

vagy
� Elektronikus úton dr. Márton Erik György jegyző részére a 

onkormanyzat@felsotarkany.hu E-mail címen keresztül 
vagy

� Személyesen: dr. Márton Erik György jegyző, Heves megye, 3324 
Felsőtárkány, Fő út 101. . 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követően a munkáltató személyes interjúra hívhatja be a 
jelentkezőket. Az előzetes bírálat a benyújtott szakmai önéletrajz és az igazolt 
végzettség alapján történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

� www.felsotarkany.hu - 2022. augusztus 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor a Kttv. 46. § (1) bek. alapján a 
munkáltató 6 (hat) hónap próbaidőt köt ki. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsotarkany.hu 
honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

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

Nyomtatás
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