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Dávod Önkormányzat Polgármestere

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

alapján
pályázatot hirdet

Dávodi Közös Önkormányzati Hivatal 

Aljegyző

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:

Bács-Kiskun megye, 6524 Dávod, Dózsa György utca 61.

Bács-Kiskun megye, 6525 Hercegszántó, Dózsa György utca 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a jegyző által
megállapított feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
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•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, igazgatásszervező,
•         önkormányzatnál szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Magyar állampolgárság, - Cselekvőképesség, - Büntetlen előélet,
•         Közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Jegyzői vezetői szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
•         helyi ismeret, helyben lakó

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a pályázó személyes adatait a

pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti
•         nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.

törvény 84-87 §-a szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor
fennáll-e

•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról
•         szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcsné István Ilona nyújt, a 06
79 481-088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Szűcsné István Ilona részére a phdavod@t-online.hu E-mail

címen keresztül
vagy

•         Személyesen: Szűcsné István Ilona, Bács-Kiskun megye, 6524 Dávod, Dózsa
György utca 61. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Dávod település és Hercegszántó település polgármestere együttesen döntenek az
aljegyző kinevezéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.davod.hu - 2019. november 11.
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•         www.hercegszanto.hu - 2019. november 11.
•         A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 11.

 
 

Nyomtatás


