
Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

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

Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

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:

Pest megye, 2768 Újszilvás, Szent István utca 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az  Újszilvás  Község  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatal  vezetése.  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 81.§. (1) és (3) bekezdésében, valamint az egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény
rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• B kategóriás jogosítvány,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• 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

• Legalább 2 éves közigazgatásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak a megkéréséről
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• Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata
• A legalább kétéves közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
• Nyilatkozat  arról,  hogy  hozzájárul  a  pályázati  anyagában szereplő  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez
• Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn
• Nyilatkozat arról, hogy a kinevezése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével

(2768 Újszilvás, Szent István utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: A/674-2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy
• Elektronikus úton ujszilvas@ujszilvas.hu oldalon keresztül.

vagy
• Személyesen: Dr. Petrányi Csaba Polgármester Úrnál, Pest megye, 2768 Újszilvás, Szent István utca 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  formai  és  tartalmi  feltételeknek  megfelelő  pályázatot  benyújtók  közül  az  előértékelésen  kiválasztott  pályázók  személyes
meghallgatáson  vesznek  részt.  A  benyújtott  dokumentumok  és  a  meghallgatáson  tapasztaltak  alapján  a  kiválasztásról  a
polgármester dönt. Az eredménytelenül pályázók e-mail-ben értesítést kapnak. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül
sor. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• https://www.ujszilvas.hu - 2022. április 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás
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