Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyző
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, 8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
Fejér megye, 8123 Soponya, Petőfi Sándor utca 32.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában
foglaltak szerint és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok végrehajtása során a
jegyző által meghatározott közigazgatási és önkormányzati hatósági feladat- és hatáskörök
ellátása, jegyző helyettesítése.
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,
Felsőfokú képesítés, 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.,
 B kategóriás jogosítvány,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Közigazgatási területen szerzett legalább 2 éves gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete
alapján.
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati
eljárással kapcsolatos kezeléséhez hozzájárul.
Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepció.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weisengruber Imre nyújt, a 06/30/2473630 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/37-2/2021. ,
valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szükség esetén a lakhatás megoldható.

[MB1] megjegyzést írt:

