Pályázati felhívás

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármestere (5331 Kenderes, Szent István út 56.) a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kenderesi Polgármesteri Hivatal
jegyzői
munkakörének 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: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5331 Kenderes, Szent István út 56.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal vezetése,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök
ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései, valamint
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2017.(II.16.) önkormányzati
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szak, vagy jogász vagy
államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási
mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképzettség
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés,
- legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
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A pályázathoz mellékelni kell:
- fényképes szakmai önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet alapján,
- a végzettségeket igazoló okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a Kttv. 42. § alapján,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget,
- a munkakör ellátásával kapcsolatos vezetői, szakmai elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ internetes oldalán történő
közzététel időpontja 2019. november 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.12.26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogdán Péter polgármester nyújt a
06-59-328-109-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Kenderes Városi Önkormányzat címére történő megküldésével
(5331 Kenderes, Szent István út 56.). A borítékon a „pályázat” megjelölés mellett kérjük
feltüntetni a munkakör megnevezését: jegyző.
- Személyesen: Bogdán Péter polgármester 5331 Kenderes, Szent István út 56.
A pályázat elbírálásának módja: a polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő
pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása
után a polgármester dönt a jegyző kinevezéséről. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Kenderes, 2019. 11. 05.

Bogdán Péter
polgármester

