
Taksonyi Polgármesteri Hivatal  

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

pályázatot hirdet 

 

anyakönyvvezető munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

2335 Taksony, Fő út 85.  

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

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. melléklet 25. pont -Anyakönyvi feladatok.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Anyakönyvi igazgatás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, választások, népszavazásokkal 

kapcsolatos ügyintézések.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Taksony Nagyközség Önkormányzata a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2016. 

(II.25.) rendeletének rendelkezései az irányadók. 2017. évben az illetménykiegészítés mértéke 

egységesen 20%, az illetményalap összege 41 000 forint. 

                         

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

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

rendelet 1. melléklet 25. pontja szerinti szakképzettség I. besorolási osztályban: 

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga  

 II. besorolási osztályban: érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.  



 Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, 

valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a felsőoktatásban 

szerzett közszolgálati szakképzettséggel vagy állam- és jogtudományi képzési 

területen szerzett szakképzettséggel rendelkező esetén, ha a kinevezéskor nem 

rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított egy éven 

belül meg kell szereznie.  

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Anyakönyvi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.  

 EAK ismerete 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél 

foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi 

nyilvántartására, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai 

adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,  

 iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,  

 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy 

annak megkéréséről szóló bizonylat).  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Micheller Anita jegyző nyújt, a 

24/520-780-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 

 Postai úton, a pályázatnak a Taksonyi Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (2335 Taksony, Fő út 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot H/4181-1/2017 valamint a munkakör 

megnevezését: anyakönyvvezető.  

 

vagy 

 

 Személyesen: Tóth István, 2335 Taksony, Fő út 85. 

 

vagy 

 

 elektronikus úton a pályázat munkaugy@taksony.hu email címre történő 

megküldésével 

 

mailto:munkaugy@taksony.hu


 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 01.  

 


