Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Borsodszirák Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
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:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3796 Borsodszirák, Fő út 35.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Polgármesteri Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői
tekintetében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (2) és (3)
bekezdésében meghatározott, valamint az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok
ellátása, valamint jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben való döntés.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról
szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi, vagy közigazgatási
szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a

teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott
mentesítés,
közigazgatásban szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
jegyzői munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
felhasználói szintű számítógépes ismeret, legalább egy középfokú "C" típusú
idegennyelv-ismeret, anyakönyvi szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 90
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Borsodszirák Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala címére történő megküldésével (3796 Borsodszirák, Fő út 35. ).
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu.hu - 2012. január 16.

