Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kunadacsi 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 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
Bács-Kiskun megye 6096 Kunpeszér, Béke u. 8.
Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
jegyző helyettesítése és a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati
hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőt foglalkoztathat, aki közvetlenül vezeti a Kunadacsi
Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltségét. Az aljegyző a jegyző hatáskörébe
tartozó munkáltatói jogok gyakorlásának, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és
szabályzatok kiadásának kivételével - a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően – a Kirendeltségen helyettesíti a
jegyzőt, továbbá ellátja az abban foglalt aljegyzői feladatokat, valamint a jegyzőt helyettesítve
részt vesz Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein és ott a
szükséges tájékoztatást megadja.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2 fő köztisztviselő

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:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, 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 közigazgatási gyakorlat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


87/2019 (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz



3 hónapnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy
annak megkéréséről szóló igazolás



Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata



A pályázó nyilatkozata, hogy az aljegyzővé történő megbízása esetén vele szemben a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §-ai szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn



Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan



Nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Jánosné jegyző nyújt a
06/20/365-3717-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:





Elektronikus úton Szabó Jánosné jegyző részére a jegyzo.kunadacs@gmail.com e-mail
címen keresztül
Postai úton, a pályázatnak a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: aljegyző
Személyesen: Szabó Jánosné 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a jegyző javaslata alapján Kunadacs és Kunpeszér Községek polgármesterei a
benyújtott pályázati dokumentációk megismerése alapján bírálják el. A pályázat kiírója
fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A
benyújtott dokumentumok alapján a közös hivatalt fenntartó 2 önkormányzat polgármestere
lakosságszám arányos döntésével történik a kinevezés. A munkáltatói jogkör gyakorlója 6
hónapos próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:



Kunadacs Község honlapja - 2022. november 8.
Kunpeszér Község honlapja - 2022. november 8.

