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Ófehértó Község Önkormányzata Polgármestere
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Ófehértói Polgármesteri Hivatal

jegyző
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:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4558 Ófehértó, Alkotmány utca 54.
Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. §-ban meghatározott feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A polgármesteri hivatal vezetése, a szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételek koordinálása, az önkormányzat jogszerű
működésének biztosítása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8
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 jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint az Ófehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és
Közszolgálati Szabályzata az irányadók. az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
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•
•
•
•
•

Főiskola, Felsőfokú képesítés, 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 gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott minősítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
önkormányzati ASP szakrendszerek használatában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részvevő személyek a teljes pályázati anyagba
betekinthessenek
nyilatkozat, hogy az Mötv. 85. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn
pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon József nyújt, a +36309601915 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (4558 Ófehértó, Alkotmány utca 54. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1087-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését:
jegyző.
vagy
•
Elektronikus úton Simon József polgármester részére a hivatal@ofeherto.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Simon József polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4558 Ófehértó, Alkotmány utca 54. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 3 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyaga
postai úton visszaküldésre kerül.A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.ofeherto.hu - 2020. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ofeherto.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 15.

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.
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