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Lepsényi Polgármesteri Hivatal

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

pályázatot hirdet

Lepsényi 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:

Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 74.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Lepsényi Polgármesteri Hivatal vezetése, a jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása az Mötv.
81. §-ban rögzítettek szerint.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései , valamint a(z) Illetményalap: 50.000.- Ft, Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.
(IV.26.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról 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,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Közigazgatási szakvizsga,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Főiskola, igazgatásszervezői 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 a Közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével - jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a

•         6 hónap próbaidő vállalása
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll
fenn.

•         Fényképes szakmai önéletrajz
•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
•         Motivációs levél
•         Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben

szükséges kezeléséhez.
•         Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról
•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

hozzájárul,
•         A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések bemutatása, maximum 3 oldal

terjedelemben.
•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettség vállalásáról.
•         Közigazgatási gyakorlat igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Salamon Béla polgármester nyújt, a +36302598030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Salamon Béla polgármester részére a polgarmester@lepseny.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Salamon Béla polgármester, Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 74. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy alkalmazza a Kttv. 247. § (2) és (4) bekezdésben rögzített szabályokat. A pályázók személyes
meghallgatására 2019. december 23-án kerül sor. A pályázatok személyes leadását előzetesen telefonon egyeztetni kell.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.lepseny.hu - 2019. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lepseny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 9.

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


