
Tömörkény Községi Önkormányzat

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

alapján
pályázatot hirdet

Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal
Közös önkormányzati hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás id őtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6646 Tömörkény, Ifjúság utca 8.

Csongrád megye, 6645 Felgyő, Széchenyi út 1.

Ellátandó feladatok:

A Tömörkényi Közös Önkorrmányzati hivatal jegyzői feladatainak ellátása, valamint a
2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat és hatáskörébe
utalt tevékenységek ellátása.

A munkakörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök:

A 2011. CLXXXIX. törvényben meghatározott jegyzői feladatok.
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A munkakör betölt ője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megne vezése:

Tömörkényi Közös Önkormányzati  Hivatal Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal
Felgyői Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011.  évi CXCIX.  törvény,  valamint  a(z) A jogállásra az illetmény
megállapítására  és  a  juttatásokra  a  "Közszolgálati  tisztviselőkről  szóló"  2011.  évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         Egyetem, Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi képesítés, vagy

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
§         Közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         B kategóriás jogosítvány,
§         Közigazgatási szakvizsga,
§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§         Magyar állampolgárság
§         Cselekvőképesség
§         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

§         Önéletrajz
§         Iskolai végzettséget, szakvizsgát, és egyéb képzettséget igazoló okiratok

másolata
§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagának tartalmát  és

személyes adatait megismerhessék

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör legkorábban 2013. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2013. február 28.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Bánfi  Sándor  nyújt,  a
63/577-020 -os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal

címére történő megküldésével (6646 Tömörkény, Ifjúság utca 8. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
T-40-1/2013 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja , rendje:

A  Mötv.  82.  §-ának  (1)  bekezdése,  valamint  83.  §-ának  b)  pontja  alapján  kerül
elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje:  2013. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:

§         Tömörkény község honlapja - 2013. január 15.
§         Felgyő község honlapja - 2013. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:

A közszolgálati  jogviszony időtartama:  határozatlan idejű  közszolgálati  jogviszony,  3
hónap próbaidővel.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.tomorkeny.hu,
www.felgyo.hu honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=129667

3 / 3 2013.01.10. 9:09


