
Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal  

                         
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal  

 

pénzügyi közszolgálati ügykezelő  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Zala megye, 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.  

Ellátandó feladatok: 

A közös önkormányzati hivatal pénzügyi csoportjának részére ügykezelési, 

ügyviteli munka végzése.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Érkező ügyiratok kezelése, irányítása. Küldemények átvétele, bontása. Érkeztetési 

feladatok ellátása, küldemények szerelése, csatolása. Papír alapú dokumentumok 

sokszorosítása. Ügyiratok készítése, iratok továbbítása, iratok határidő 

nyilvántartásának vezetése.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 

tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 

irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 



         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Középiskola/gimnázium,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A 45/2012. Kormányrendelet 1.számú melléklete szerinti önéletrajz, 

végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. Nyilatkozat arról, hogy a 

pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 5.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Lóránt nyújt, a 

30/327-2234, 83/352-003 -os telefonszámon. 

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

címére történő megküldésével (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 2762-23/2014. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi 

közszolgálati ügykezelő.  

         Személyesen: Hegedüs Lóránt, Zala megye, 8741 Zalaapáti, Szent István 

tér 9. Földszint Aljegyző.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.zalaapati.hu, www.dioskal.hu,www.egeraracsa.hu - 2014. 

november 17. 

         www.bokahaza.hu,www.getye.hu,www.esztergalyhorvati.hu - 2014. 

november 17. 

         www.zalaszentmarton.hu - 2014. november 17. 

  
 

Megjegyzés [MB1]:  

Megjegyzés [MB2]:  


