
Tiszadob Polgármesteri Hivatala 

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

pályázatot hirdet 

Tiszadob Polgármesteri Hivatala 

                             

 

szociális ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

4456. Tiszadob, Andrássy út 37.  

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti és a helyi 

rendelet szerinti támogatások megállapítása  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) valamint a Tiszadob Polgármesteri 

Hivatalra vonatkozó helyi szabályozók és döntések az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Középfokú képesítés,  

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 szociális területen szerzett tapasztalat 

 közigazgatási alapvizsga  

Elvárt kompetenciák:  

o megbízhatóság, terhelhetőség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

o fényképes önéletrajz,  

o végzettséget igazoló okiratok másolata 

o  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak 

megkéréséről szóló igazolás 

o  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási 

eljárásban résztvevők megismerhetik 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alexa Edit nyújt, a 06-42/722-660-as 

/1 mellék telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

o Postai úton, a pályázatnak a Tiszadob Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (4456.Tiszadob, Andrássy út 37). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.  

 vagy 

o Elektronikus úton tiszadob4456@gmail.com e-mail címen keresztül  

o Személyesen: Horváth Ernő jegyző 4456 Tiszadob, Andrássy út 37. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőket a döntéshozó személyes 

elbeszélgetésen is meghallgathatja. A pályázatokat a pályázatok benyújtási határidejét követően 

a munkáltatói jogot gyakorló jegyző - a polgármester véleményezésével - bírálja el. A kiíró a 

pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 18.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
        www.tiszadob.hu - 2022. január 31. 

  

  

 


