önkonnánlziii Hn'ltlll közszolgilati th7tviscldIrrdl szóló 20l]' évicxcl\'
töó'énl.l'pjánilIísthirdetigx7gxtÁsipón7iig'riii5inioónluDIQkörb.tiiht'érc.

zálliri

Közös

közszoIgtiIrlijoE''isZol!
^

logliur.zutís j!Ile'gel

Á

idótarrxnrr: hJkiÍl,Ílan jdc]Ú kus/olgá]ari]o!!nz..r

1cL].s

m!nkalégzés hel].:

rl

Ó nklrdlil

7lnIli Kaziis

otrkonnán}/aLj

llj!.la

lajnqJ7{11isi

1!rii]3Le

A nUnk!kiirIiiZ

.
.

fu rtozó li'bl) l.rúk.n\\úgikiiri]k:
cljlnlisokban
va]ó lij/]{n]űkinlas: 3Lólészités ckZr.1!lis
tíl'"_í/!i
részl.I.zó n) l]\ írlJdiisoli r.z.1.s.
J!úiBazgJlísj.ljá.án)th,n h!nki Lironntok ko|]\.L.:t
rdole]dcrnói h.])\/i']] eL].nólzas
adDlini:1.:ic jó\ lcladntok
kijZi!azlatási c] iÍilok lÜ'o]lt.Iasa'
\ dlas/1ís j kiZre.rükÓdós

JogáIlás' iIletnén] ó\

juíllásokI

.\j!g:i]l5r.'az]L].!nónJnrc!ljl]apitllanasaL1Iltán)[Íalközszo]ea]aIj!!/t\i\.]olJólszij]i
]]0ll. élj ('x('l-1 lijrré|1' rilín]n! h LJL Kaj/is o oln]i.\/l1j lJi1lkl kozs7.l!lL.1i

szhiLl.illEnd.Lk.ui!.j'

jrín)!dók.

A

unkll{örb.föhisén.kfcl1!1cl.i:
29]20l]. llll .1) Ko.n
vlLó DrcgL].]e\ 1l közszoLgxlai lj!/íjselók L.p.síasi
'rnde]{trck
elóÍisaifu]) ]'r |ronl ll' b.sorÚlísi
o\/Li!)'hJ. llg) l9 pont ll bc!!o ílj oszlál\L]an
.'lagt1r l]llurnoL!.llÍ_!
közigaz!ílás j lc il91en sZelzelt szakn]li llpxsníla! l]an)
- feLbm7ní|ói s/rn]ij N1s oLcc(jroda ilLxlnri/'$k)
_ \'g)on.y]hrkozxt tét.li e]]xrfu ]cfu ])lnlti5l
:] hó!ap pmbaidii \:il x ísa

j.lcntkczós rós7ckónt btnlújÍlndó iriÍokt igazolások:

^ 15'2ol2'0l:0)Konre.d.].t8'\a.]apjáDkaszjtc!.é5z]elesicn]kóp.sVxLnr!jönéLellx7

.

nkoLaitg7.Í\!!.l jllzolÚoknalotljíí]lí,

nen É_!.bbi hJó!ti!j crkö].si Lrizo.ril!ánJ
o)]|Jikozil Ínól. h.g\ ! L].rriiton É]]ózai]'.L.nü.7é5 itrrílll aZ l]birl]l'si elllisbxo
bán]m hl]njnni]

n\iLalkozal x

ó]. hogr . nlnkakór belij]téjélüclclózó.l rl3)onn]j]atlozxt.t le!/ .s

n]ilalko7at arTól' hog] i kózszn]gálalitisutise
ijs5/_cllrlretelleIs.g leÓnál] e

^

nu!k.kijr bctölttcldsaAé.eL idópontj|: A ]nunl!lól
j€l€llk.7ósb!nrújtásíl.khalirideje:

^

i]ir!]szóló 1.jaiiJ

20]8 iDnlis].

R.]

a

85 iba. nr.ehal'fuZoll

a ].]en1kezések clbiríLísál kii!elóen

A

mulr]Gkőr betólléséve] kap.so|alosu lovábbi inf.mációt
37/468-o]9 lclclÓnszjrn.|

lJkács ÁeNs .ieg''zó nltit

a

Á pá\ó7,t beDyújlásíbxk módjaI
PoÍai úton Zínkoi Kózós Önlonrfu'zali tlivatal (325] Zánta,lskola ulca l] ) cínréletóíénó
személyesen üe],lelfogadásj idóbe! Zánlai Közós ö|ko náryzalj Ilival.] (8251 Zínka. klÓl!
ntca l l ) I-ukács
^rncs.iegy,óné]
Á jelentk.zések elbirálásán!k n'ódjrj rendjc:
Á beéÁé/-elt jelcnlkczós alaP]írr a polgáln.ÍeÍ ce!élá1ésóvcl a mul á ltató i . ogkÖr g'.konoja
dónl Ajelentkezól a7 eredmén'Yról ü elbiá]ást kűvetóen Úíesíéstkapnal' A7 eEdménltelenü]
!ályízók antagál tlstai úlon vhszakÍiLdJűk'
Az nlláshirdctós további kö7zatételének helyc:
ew.zanka.hu houlaFon
- lsw nrouoszlo hu honlapon
rv$Y'balalons7ép€zd.lru honlapon
- wY.sze.tantdfa.hu honlapon
- wrv bllatoncsicso hr honlapon

írN.ob!davar'hu

_
_

bon]aDou

qq$.szentjakab'h.hu honLapon

u$}' lágYon'lru hon]apon
Zánka. Monoszló. Balatonszepezd, s7_cnla|úlla. BalalÓncsicsó. ólruda!ár' szentjakabh.

Tlgyon liözség.k hndeló1álrlái

