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Csabacs űd Nagyközség Ö n kormá nyzata Pol gármestere Örménykút Község
Ö n ko rm á nyzata Po l gá rm este réve I egyeté rtés be n

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

pályázatot hirdet

Gsabacsűdi Közös Önkorm ányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszoIgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Fog lalkoztatás jellege :

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetói megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.

Békés megye, 5556 Örménykút, Dózsa György utca 26

Ellátandó feladatok:

Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal irányítása, a köztisztviselők munkáltatói
jogkörének gyakorlása. Államigazgatási és hatósági feladatkör ellátása.

A munkakörhöz tartoző főbb tevékenységi körök:

A Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, amely a csabacsűdi székhelyen
kívül kiterjed Örménykút településre is. A N/agyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011, évi CLXXXIX. tv. és egyéb ágazati jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt
feladatok ellátása.

admin.kozigallas.gov,hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?lD=54868 1 113

-



Megtekintés

.nyítása alá tartozó személyek száma: 8

gáIlás, illetmény és juttatások:

A jogállásra , 3Z illetmény megállap ítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valaminí a(z) Csabacsűd
NagYkÖzség . Onkorm ányzat Képviselő-festületének és örmenyrút Község
OnkormánYzaÍ Képviselő-testületének a köztisztviselői jogviszonyhőz kapcsolódó
önkormá nyzati rendeletei az irányadók.

Pályázati feltételek:

. [/agyarállampolgárság,. Cselekvőképesség,. Büntetlen előélet,
' FŐiskola, Kttv, 247 § (1) bekezdésében foglalt szakképesítések,, Felhasználói szintű ]VlS office (irodai alkalmazások),. Közigazgatási szakvizsga,. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
' kÖrjegyzőség, illetve közös hivatal vezetésében szezett tapasztalat -

Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,. B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

' SZákmai Önéletrqz a 8712019. (lV. 23.) Korm. rendelet 1, melléklete szerinti
tartalommal

l 'végzettségeVképesítést, igazoló dokumentumok pályáző által hitelesített
másolata

. szakvizsgát igazoló oklevél másolata
' 3 hónaPnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv.42. §-a aIapján (vagy

igazolás, hogy benyújtotta a kérelmet)
' nYilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok

PálYázati elbírálással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati ellárásban résztvevők a ieljes
pá|y ázatl a nyagot meg is me rheti k

' nYilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat_
tételi kÖtelezettségről szóló 2007. évi CLIl. törvényben meg-határozott
vagyonnyilatkozat-téteIi kötelezettség teljesítését, a Kttv, 84-87. § szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat

' PálYáző nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképesség et kizáró ok vagy
korlátozó gondnokság alatt

' PálYázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a 3 hónap próbaidő kikötését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2a21. augusztus 16. napjától tölthető be.
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ryázat benyújtásának határidejei 2021, június 30.

A pályázaíi kiírással kapcsolatosan további információt N/olnár József nyújt, a
+366621 9600 (12-es mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
. postai úton, a pályázatnak a Csabacsűdi Közös Önkorm ányzati Hivatal címére

történő megküldésével (5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41. ). KérjÜk a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Ht4B-112021 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

Vagy
. Elektronikus úton Rák Edit részére a munkaugy@csabacsud.hu E-mail címen

keresztül
Va9y

. Személyesen: Rák Edit, Békés megye, 5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.

Apályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kttv.46.§ (1) bekezdése alapján a kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével jÖn

létre. Az érvényes pályázók személyes meghallgatása után a jegyzői munkakÖr

betöltéséről a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok
polgármesterei döntenek. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázők részére a
pály ázati anyag visszaküldésre kerü l.

A pályázat eIbírálásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

wvw.csabacsud.hu - 2a21. május 15,
www.ormenykut.hu - 2021. május 15,

A munkáltatóval kapcsolatban
honlapon szerezhet.

további információt a www.csabacsud.hu
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