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Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

pályázatot hirdet

Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 48.

Fejér megye, 8137 Mezőkomárom, Petőfi Sándor utca 74.

Fejér megye, 8138 Szabadhídvég, Községház utca 1.

Fejér megye, 8134 Mátyásdomb, Fő utca 17.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A jegyző munkájának segítése, akadályoztatása esetén helyettesítése, így különösen jogi-, szakmai ellenőrzési feladatok,
szerződések, szabályzatok, rendeletek, előterjesztések készítése, részvétel a képviselő-testületi és bizottsági üléseken.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban
meghatározott jegyzői feladatok végrehajtása során jegyző által meghatározott közigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok
és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdésben rögzített feltételek.,
•         Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
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•         B kategóriás jogosítvány,
•         Közigazgatási szakvizsga,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél
•         Fényképes szakmai önéletrajz
•         Végzettséget igazoló okiratok másolata
•         Nyilatkozat a 3 hónap próbaidő vállalásáról
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll

fenn.
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

hozzájárul,
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges

kezeléséhez hozzájárul.
•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lánginé Csík Angéla polgármester nyújt, a +36205048141 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Lánginé Csík Angéla polgármester részére a polgarmester@mezoszentgyorgy.hu E-mail címen

keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.mezoszentgyorgy.hu - 2019. december 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


