
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

 

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

pályázatot hirdet 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  

Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda 

 

személyügyi ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján 

a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 11. pontja szerinti „Foglalkoztatáspolitikai, 

munkavédelmi és munkaügyi feladatkör”. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Személyzeti és munkaügyi feladatok ellátásának biztosítása. Kinevezések, átsorolások, jogviszony 

megszüntetések elkészítése, személyi anyagok folyamatos karbantartása, közszolgálati 

alapnyilvántartás naprakész vezetése, teljesítményértékelések koordinálása. Társadalombiztosításhoz 

kapcsolódó feladatok: családi pótlék; GYES, GYED; nyugdíj előkészítés; nyugdíjazás. A 

köztisztviselők szakmai továbbképzésének biztosítása, éves oktatási terv elkészítésében való részvétel. 

Éves vagyonnyilatkozat-tétel előkészítése és koordinálása. Közszolgálati szabályzatban szereplő egyéb 

juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Álláspályázatok lebonyolítása. Előterjesztések, utasítások, 

belső szabályzatok előkészítésében való részvétel. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati 

Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Főiskola, jogi, közszolgálati, pedagógus, gazdaságtudományi, agrár, műszaki, 

bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban 

szerzett szakképzettség és szociális, mentálhigiénés, andragógus szakképesítés; 

szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség, 

 Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 Legalább 1-3 év személyügyi területen szerzett szakmai tapasztalat 

 Legalább 1-3 év közigazgatási gyakorlat 

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 közigazgatásban szerzett foglalkoztatással kapcsolatos szakmai gyakorlat 

 WinTiszt, KIRA program ismerete 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt adattartalommal 

elkészített fényképes önéletrajz, mely tartalmazza a jelentkező legfontosabb személyi 

adatait, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását 

 a képesítést igazoló dokumentumok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mátraházi Judit személyügyi irodavezető 

nyújt, a 459-2153 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu 

E-mail címen keresztül 

vagy 

 Személyesen: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-

67. 1. 116.. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a 

polgármester egyetértésével dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól 

számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         www.jozsefvaros.hu - 2017. augusztus 22. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. 

  

 


