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Jobbágyi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

Jegyző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű előreláthatólag 2021. május 31-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, előreláthatólag 2021. május 31-ig-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján ellátandó, és egyéb
jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5 fő
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 tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a
helyi önkormányzati rendelt az irányadó. az irányadók.
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Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, 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, vagy ezeknek kinevezéstől számított két éven belüli
megszerzése,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Közigazgatási szakvizsga megszerzésének egy éven belüli vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• jegyzői, aljegyzői vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány
• ASP szakrendszerek ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata
nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
nyilatkozat 6 hónap próbaidő vállalásáról
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
polgármester nyújt, a 06-32-475-201 -os telefonszámon.

Schoblocher

István

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jobbágyi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1307-1/2020. ,
valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
• Elektronikus úton Schoblocher István részére a polghivjobbagyi@gmail.com
E-mail címen keresztül
• Személyesen: , Nógrád megye, 3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10. .
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokról a polgármester dönt, fenntartva azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezés hat hónapos próbaidővel történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.jobbagyi.hu - 2020. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázó személyes adatainak kezelője: Jobbágyi Polgármesteri Hivatal. Az
adatkezelés célja: a jegyzői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés
időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 10. munkanapig, ezt követően a
tisztséget el nem nyerő pályázó pályázati anyaga visszaküldésre kerül. A személyes
adatokat megismerők köre: a pályázati eljárás technikai lebonyolításában részt vevő
köztisztviselők és a pályázatról döntő(k).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jobbagyi.hu honlapon
szerezhet.
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