Kaszaper Község Önkormányzata, Nagybánhegyes Község
Önkormányzata és Végegyháza Község Önkormányzata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal
Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal székhely település hivatala 5948
Kaszaper, Szent Gellért tér 1

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:
Békés megye, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1.
Békés megye, 5668 Nagybánhegyes, Kossuth utca 64.
Békés megye, 5811 Végegyháza, Széchenyi utca 2.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az egyéb
jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek
megnevezése:

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal székhely település hivatala 5948
Kaszaper, Szent Gellért tér 1., Nagybánhegyesi Kirendeltség 5668
Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. és Végegyházi Kirendeltség, 5811
Végegyháza, Széchenyi u. 2.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 17 fő
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 irányadóak. az
irányadók.
Pályázati feltételek:










Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola,
közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
önkormányzati igazgatási területen legalább 1-3 éves vezetői
tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a 87/2019. (IV.23.) szerinti adattartalommal készült fényképes
szakmai önéletrajz, vezetői elképzelés, iskolai végzettséget,
képzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 30 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a személyes adatainak kezeléséhez a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges mértékben hozzájárul, a
pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét teljesíti
 nyilatkozat , hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi ok a 2011. évi
CXCIX. törvény 84-87 §-aiban foglaltak alapján
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hunyák Zsuzsanna
nyújt, a 0668423000 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kaszaperi Közös Önkormányzati
Hivatal címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent Gellért
tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: VEG/155-6/2021 , valamint a munkakör
megnevezését: jegyző.
 Elektronikus úton Kun László polgármester részére a
titkarsag@kaszaper.hu E-mail címen keresztül
 Személyesen: , Békés megye, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a polgármesterek személyesen
meghallgatják. A polgármesterek a lakosságszám arányos döntésével történik
a kinevezés. A polgármesterek fenntartják a jogot arra, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilvánítsák. A próbaidő időtartama 6 hónap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kaszaper község honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat benyújtásakor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését:
JEGYZŐ.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaszaper.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 11.
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.

