Kázsmárk-Léh-Rásonysápberencs községek Önkormányzatai
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kázsmárki 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: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3831 Kázsmárk, Fő út 61.
Ellátandó feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény és egyéb jogszabályokban a jegyző feladat és hatáskörébe utalt feladatok ellátása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, valamint más jogszabályokban a jegyző feladat és
hatáskörébe utalt feladatok ellátása
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az
illetmény megállapításra és juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:








Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, igazgatás szervező,
legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
Közigazgatási szakvizsga,



Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


A 45/2012(III. 20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz



3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány



pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének
vállalásáról



pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagot a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik



pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXXIX tv. 84 § (1) bekezdése és 85 § szerint összeférhetetlenség
nem áll fenn vele szemben



iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat



közigazgatási szakvizsgát igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. május 10. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bortnyik Béla nyújt, a 00 36 70
3725841 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:


Postai úton, a pályázatnak a Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (3831 Kázsmárk , Fő út 61. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2014 ,
valamint a munkakör megnevezését: jegyző. [MB1]



Személyesen: Bortnyik Béla , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3831 Kázsmárk ,
Fő út 61. . [MB2]

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat akkor érvényes, ha formai és tartalmi feltételeknek megfelel. A beérkezett
pályázatok közül Kázsmárk Község polgármestere választja ki a megfelelő pályázót, kinek
személyes meghallgatására is sor kerülhet.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 28.

