
  

            MESTO KOMÁRNO               

                     Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 
 

Komárom Város, Klapka György tér 1. pályázati felvételt hirdet a Komáromi Városi Hivatal  
anyakönyvezetői pozíció betöltésére 

Munkaviszony létesítésének előrelátható dátuma 2022. szeptember 
 
Végzettség és egyéb követelmények: 
- sikeresen, minimálisan érettségi vizsgával lezárt középiskolai tanulmányok  
- szlovák állampolgárság, büntetlen előélet, megbízhatóság 
- egészségügyi, fizikális és mentális alkalmasság 
- rugalmasság, jó kommunikációs készség 
- számítógépes ismeretek 
- morális és személyiségi előfeltételek 
 
A kiválasztáshoz szükséges dokumentumok: 
- megfelelően kitöltött személyi kérdőív, 
- szlovák nyelv ismerete szóban és írásban, olvasható kézírás, a magyar és más idegen nyelv ismerete előny, 
- a legmagasabb végzettségről szóló dokumentumok hitelesített másolata, 
- nyilvános szereplési képesség, 
- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okmány hitelesített másolata, 
- strukturált önéletrajz személyes telefonszámmal és e-mail címmel 
- a kérelmező hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához a személyes adatokról szóló 122/2013 sz. 
törvény és annak legfrissebb módosításai alapján 
 
A pályázati folyamat résztvevőjének kötelező 
részt vennie egy személyes megbeszélésen a vizsgabizottság előtt (érvényes személyazonossági igazolvány 
felmutatásával), 
 
Kiegészítő információk: 
-sikeres szakvizsga felmutatása a 154/1994-es jogszabály értelmében előny a pályázó részéről. 
 
A pozíció  betöltésének anyagi értékelése : 
Tarif bérezés  713,- €-tól. A munkavállaló fizetése a közérdekű munka elvégzésében alkalmazott egyes 
alkalmazottak díjazásáról és egyes törvények módosításáról szóló 553/2003 sz. törvény 4. §-a  értelmében 
a besorolás 5. osztály. A funkcionális fizetést az oktatás és a gyakorlat időtartama alapján határozzák meg. 
 
 
Kérvényét a szükséges dokumentumokkal és anyagokkal együtt, lezárt borítékban a következő felirattal: 
„Prijímacie  konanie – matrikár/-ka – Neotvárať!“  küldje el a Komáromi Városi Hivatal címére, 
Nám. gen. Klapku č.1, Komárno legkésőbb 2022. augusztus 22-ig vagy személyesen adja le a Komáromi Városi 
Hivatal iktatójába a fenti címen, legkésőbb 2022. augusztus 22. 12:00 óráig.  
 
Az a pályázó, aki megfelel a szükséges képesítéseknek és a kiválasztási eljárás követelményeinek, a kiválasztási 
eljárás kezdete előtt legalább hét nappal értesítésre kerül a kiválasztási eljárás helyéről, napjáról és időpontjáról. 
 
További tájékoztatást és információt a 035/2851 220-as telefonszámon vagy az info@komarno.sk e-mail címen  
nyújtunk. 

 
 
Komárno, 2022.7.29. 
                                                                                                                                                                                                                                     
            Mgr. Keszegh Béla 
                                          polgármester, s.k. 
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