
Álláshirdetés 

Településüzemeltetési ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Alcsútdoboz, József Attila u. 5  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

- Településüzemeltetési ügyek koordinálása. A településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó 

beszerzések lebonyolítása. 

- Közfoglalkoztatottak és közérdekű foglalkoztatásban résztvevők munkájának szervezése. 

- Belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos munkák szervezése, irányítása és felügyelete. 

- Környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása. 

- A honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi szervezési feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság 

- Cselekvőképesség 

- Büntetlen előélet 

- Középfokú végzettség  

- B kategóriás jogosítvány 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- közigazgatásban szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

- épületgépészeti tapasztalatok 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy annak igénylését bizonyító 

okirat másolata 

- fényképes szakmai önéletrajz 

- Iskolai végzettséget, képzettséget igazolóoklevél(oklevelek) másolata 

- Adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Erika polgármester nyújt, a 

06/70/396-0627 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak az Alcsútdoboz Település Önkormányzat címére történő 

megküldésével (8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:    , valamint a 

munkakör megnevezését: Településüzemeltetési ügyintéző. 

- Elektronikus úton Tóth Erika részére a polgarmester@alcsutdoboz.hu E-mail 

címre. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok elbírálásáról a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester dönt. A pályázat kiírója 

fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Alcsútdoboz település honlapja - 2022.július 28. 

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal honlapja: 2022. július 28. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:2022.  

 


