PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45§ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Jegyzői munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj- Zemplén Megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 1.
Ellátandó feladatok:
Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vezetése, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat –
és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok által a jegyző
feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szerezeti egységek megnevezése:
Építéshatóság, Gyámhivatal, Okmányiroda, Pénzügyi Iroda, Szociális Igazgatási Iroda
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 28
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és - jogi vagy közigazgatási
szakvizsgával, vagy az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,
- legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
- B kategóriás jogosítvány
- idegen nyelv ismerete
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
Szakmai önéletrajz
a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
szakmai gyakorlatról hiteles igazolás
a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelések
nyilatkozat, hogy a benyújtott pályázatokat a képviselőtestület tagjai megismerhetik
nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat megtételét vállalja
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.november 20.
Pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30.
Pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokat Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete zárt képviselőtestületi
ülés keretében bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen Szendrő Város
Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő benyújtásával (3752 Szendrő, Hősök tere 1.)
valamint az Sz. 188/2012. pályázati azonosítószám, valamint a munkakör megnevezésének
(Jegyző) feltüntetésével.
A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Titkársági
Irodáján, a 48/560-506-os telefonszámon kérhető.

