Sirok Község Polgármestere, Bükkszék Község Polgármestere, Szajla Község
Polgármestere, Terpes Község Polgármestere
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 82. § (1) bek, 83. §
b/ pontja, közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCXI. Tv. 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet
aljegyzői állás betöltésére.
A munkakör jellemzői
Teljes munkaidős határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, határozatlan idejű vezetői
megbízás.
A próbaidő időtartama 6 hónap.
A munkavégzés helye: Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 3332 Sirok, Borics Pál út 6.
Ellátandó feladatok:
- távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti a jegyzőt,
- gondoskodik Bükkszék, Szajla Községek Önkormányzatai előterjesztéseinek
elkészítéséről, döntéseik végrehajtásáról.
- elkészíti a rendelet tervezeteket Bükkszék és Szajla Önkormányzata tekintetében.
- segíti Bükkszék és Szajla község polgármestereinek hatáskörébe utalt államigazgatási
feladatok ellátását
- gondoskodik az állami költségvetésből történő visszaigénylések elkészítéséről a közös
önkormányzati hivatalt működtető önkormányzatok mindegyike részéről.
- vezeti a közös önkormányzati hivatalt működtető önkormányzatok ingatlan kataszter
nyilvántartását,
- részt vesz az önkormányzatok pályázatai és pályázati elszámolásainak elkészítésében
A jegyző távolléte esetén ellátandó feladatok:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 81. § (3)
bekezdésében,
- egyéb jogszabályokban, a
- Siroki Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodásban
a jegyző részére meghatározott feladatok
Illetmény, egyéb juttatás
Illetmény, egyéb juttatás megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. Törvényben meghatározottak szerint történik.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles
közigazgatási menedzser képesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a
szakvizsga alóli mentesítéshez szükséges tudományos fokozat,
- legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- jegyzői, körjegyzői szakmai tapasztalat,
- B kategóriás jogosítvány,
- saját gépjármű, mely hivatali célra is használható,

A pályázat során benyújtandó dokumentumok:
- pályázat, mely tartalmazza a munkakör betöltésével, a Siroki Közös Hivatal
munkájával kapcsolatos szakmai elképzeléseket,
- a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
- végzettségek, szakképesítéseket igazoló okiratok másolata,
- közigazgatási gyakorlatot, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- jogosítvány, forgalmi engedély másolata, amennyiben azzal rendelkezik a pályázó,
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, valamint a pályázat
tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban részt vevők általi
megismerhetőségéről, kezeléséről.
A munkakör betöltésének időpontja:
2014. július 8.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. június 23.
A pályázat benyújtásának mkódja:
- postai úton a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal (3332 Sirok, Borics Pál út 6.) a borítékon
feltüntetve „aljegyzői pályázat” megjelölést,
- személyesen Lakatos István Sirok Község Polgármesterénél (3332 Sirok, Borics Pál út 6.)
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Tv. 83. § b/ pontja alapján Sirok Község Polgármestere, Bükkszék Község
Polgármestere, Szajla Község Polgármestere, Terpes Község Polgármestere a jegyző
javaslatára dönt személyes meghallgatást követően. A polgármesterek fenntartják a jogot az
eredménytelenné nyilvánításra. A meghallgatáson csak a pályázati feltételeknek megfelelő
érvényes pályázatot benyújtó pályázó vesz részt. A pályázók az elbírálást követően írásban
értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje:
2014. július 7.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- a közigállás portálon,
- a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal, Bükkszék Község, Szajla Község, Terpes
Község hirdetőtábláján,
- Sirok, Bükkszék, Szajla, Terpes Községek Önkormányzatai honlapján.
S i r o k, 2014. május 27.

