a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Kaszaperi 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:
Békés megye, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1.
Békés megye, 5668 Nagybánhegyes, Kossuth utca 64.
Békés megye, 5811 Végegyháza, Széchenyi utca 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok, hatáskörök ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző a közös önkormányzati hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal
működéséért és ellátja a polgármesterek által meghatározott feladatokat, kiadja a döntések
megvalósítása érdekében szükséges utasításokat, ellenőrzi azok végrehajtását. Felel az
önkormányzatok törvényes működéséért. Megszervezi a hatáskörébe tartozó államigazgatási
ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és közérdeknek megfelelő
szakszerű, pártatlan, igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő
eljárásáért. ellátja továbbá a képviselő-testületek, bizottságaik valamint a nemzetiségi
önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
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Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal székhely település hivatala, Nagybánhegyesi
Kirendeltség Végegyházi Kirendeltség
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 17 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, igazgatás szervező vagy jogi egyetemi diploma,
ECDL
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:











45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott
fényképes, részletes önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak
megkéréséről.
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
Jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés
Az előnyt jelentő közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet
kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi
büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84. § szerinti összeférhetetlenségi ok
nem áll fenn.
Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők
véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giliczó Pálné nyújt, a +36 30 525
0088 -os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent
Gellért tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: KAS/314/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
vagy
 Elektronikus úton Giliczó Pálné jegyző részére a giliczo.palne@kaszaper.hu Email címen keresztül
 Személyesen: Giliczó Pálné, Békés megye, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő személyt a polgármesterek személyesen hallgatják meg.
A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján - a jegyző
véleményének figyelembe vételével - a közös hivatalt fenntartó 3 önkormányzat
polgármesterei lakosságszám arányos döntésével történik a kinevezés. A polgármesterek
fenntartják azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák. Új jogviszony
esetén a próbaidő 6 hónap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Kaszaper község honlapja - 2018. február 14.
 Nagybánhegyes Község honlapja - 2018. február 14.
 Végegyháza Község honlapja - 2018. február 14.
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