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Buj Község Polgármestere

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

alapján
pályázatot hirdet

Buj Község Polgármestere 

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:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4487 Tiszatelek, Tanács utca 20.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ban és
az egyéb jogszabályokban meghatározott a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
feladatok ellátása a jegyző által meghatározottak szerint. A Buji Közös Önkormányzati
Hivatal Tiszateleki Kirendeltségének vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.
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Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

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,
•         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 képesítés,

•         Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Aki nem áll a Kttv. 39.(1) bekezdés c) pontja miatt indult büntető eljárás

hatálya alatt, jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási
Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

•         Közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázó is kinevezhető, feltéve,
hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat
alapján adott mentesítést megszerzi

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete
szerint megadott tartalommal

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata
•         Szakvizsgát igazoló oklevél másolata
•         Közigazgatási gyakorlatot igazolása
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján,

(vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az
erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a
pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba
beletekinthessenek

•         Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó
szándéknyilatkozat

•         Nyilatkozat, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt
•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-

a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
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A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Károly nyújt, a
0642205455 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Buj Község Polgármestere címére történő

megküldésével (4483 Buj, Rákóczi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BUJ/3008/2019 , valamint
a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyzőt a jegyző javaslatára Buj Község Polgármestere nevezi ki Tiszatelek
Község Polgármestere véleményének kikérésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.buj.hu - 2019. december 14.
•         www.tiszatelek.hu - 2019. december 14.

 
 

Nyomtatás


