Táti Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Táti Közös Önkormányzati Hivatal
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:
Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Kossuth Lajos utca 15.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. A Táti Közös Önkormányzati Hivatal vezetése.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Táti Közös Önkormányzati Hivatal
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16
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,
•
Főiskola, jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
•
Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
B kategóriás jogosítvány,
•
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz
•
Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
•
Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
•
Nyilatkozat amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik.
•
Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
•
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó
gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll
fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely kiterjed a Kttv. 39. § (1b) és (1c)
bekezdésben foglalt rendelkezésekre
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. december 10. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turi Lajos Polgármester nyújt, a
0633514515 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Táti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2534 Tát, Kossuth Lajos utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5113/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
•
Elektronikus úton Turi Lajos Polgármester részére a polghivatal@tat.hu E-mail címen
keresztül
•
Személyesen: Turi Lajos Polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Kossuth Lajos utca 15.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Tát város és Mogyorósbánya község Polgármesterei bírálják el lakosságszám
arányos többségi döntéssel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
Tát város és Mogyorósbánya község honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban papíralapon és elektronikus úton is be kell nyújtani.
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tat.hu ;
www.mogyorosbanya.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

