Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Csengeri Közös Önkormányzati 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, 4765 Csenger, Ady E. utca 14.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4743 Csengersima, Kossuth utca 62.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4764 Csengerújfalu, Kossuth utca 102.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4765 Komlódtótfalu, Kisfaludy utca 3.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4767 Szamosangyalos, Rákóczi utca 44.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4745 Szamosbecs, Petőfi utca 6.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4746 Szamostatárfalva, Ady utca 65.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyzői feladatok ellátása a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó
településeken. A Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző
feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
A Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 39
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,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Magyar állampolgárság
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, és jogi vagy
közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által
a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés és legalább két év közig. gyak.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Legalább 15 év jegyzői vagy aljegyzői munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat
 20 év közigazgatási gyakorlat
 ECDL számítógépes ismeret
 Helyismeret
 A pályázó szolgálati lakást nem igényel
Elvárt kompetenciák:




Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség,
nagyfokú terhelhetőség,
kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







87/2019. (IV..23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget és a szakvizsga letételét igazoló okiratok másolatai,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről
szóló igazolás
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
nyilatkozat cselekvőképességről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (4765 Csenger, Ady E. utca 14. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
XIV/5642/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 http://www.csenger.hu/ - 2019. november 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.csenger.hu/ honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 5.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási
szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

