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Kunhegyes Város Polgármestere
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kunhegyesi Polgármesteri 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:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban
meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése és a jegyző által meghatározott közigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok
és hatáskörök ellátása, Titkársági Osztály vezetése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
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 munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Titkársági Osztály.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései , valamint a(z) a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásairól szóló 4/2017.(III.15.) önkormányzati rendelet, és a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Magyar állampolgárság,

2019.05.11. 21:08

Megtekintés

2/3

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zfce0uf3a3

•
•
•

•
•
•
•
•

Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, vagy egyetemi iskolai végzettség, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy
jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési
szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat
Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
A polgármester közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől
számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési
Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést
megszerzi.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Aljegyzői, vezetői szakmai tapasztalat,
•
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•
Felhasználói szintű levelező rendszerek (Gmail, Thunderbird)
•
Felhasználói szintű internetes alkalmazások (ASP, NJT),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti,
Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. § szerinti
összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
Szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
Közigazgatási gyakorlat igazolása,
Motivációs levél,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Ferenc jegyző nyújt, a 06/59/530-500 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes,
Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIT/151-1/2019
, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.
•
Személyesen: Szabó András polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A - jegyző javaslatára - a Polgármester dönt a pályázatok értékelése alapján az aljegyző kinevezéséről. A pályázat kiírója a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A kinevezéskor 6
hónap próbaidő kikötésére kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.kunhegyes.hu - 2019. május 11.
Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal (hirdető tábla) - 2019. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A postai úton pályázók figyelmét felhívjuk, hogy a pályázatnak a benyújtási határidőig be kell érkeznie a hivatalba.
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunhegyes.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

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
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