Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
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:
Veszprém megye, 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
Ellátandó feladatok:
A közös önkormányzati hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és a vonatkozó ágazati jogszabályokban a
jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. A feladatokat a közös hivatal székhelyén
Szigliget községben és az öt tagtelepülésen Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti,
Kisapáti és Nemesgulács községekben kell ellátni.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a kirendeltségek (Badacsonytördemic,
Nemesgulács) vezetése, Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 81. §- ban meghatározott feladatok és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott
jegyzői feladatok- és hatáskörök ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Közszolgálati Szabályzatban foglalt rendelkezések
az irányadók.

Pályázati feltételek:
−
−
−
−

−
−
−
−

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
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,
Jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
Közigazgatás területén - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
−
−
−
−

Egyetem, jogi végzettség,
ASP önkormányzati rendszer ismerete
Jegyzői munkakörben szerzett gyakorlat
Települések helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt adattartalommal
− motivációs levél
− iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
− szakvizsgát igazoló okiratok másolata, vagy a mentesítést igazoló okiratok
másolata
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte), amely igazolja, hogy a
pályázó büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől
eltiltás hatálya alatt
− közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
− nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatását
− nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén munkaköri
összeférhetetlenség (Kttv. 84-87. §) vele szemben nem áll fenn, és nem áll
hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási
szervnél nem alkalmazható
− a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul
− nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba
betekinthetnek
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. július16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 87/461-355 telefonszámon kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja:
− Postai úton, a pályázatnak a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (8264 Szigliget, Kossuth u. 54.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZ/175-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
− Személyesen: Kamon Szonja 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a hivatalt fenntartó települések polgármesterei bírálják el, fenntartva maguknak
a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák. Kinevezés 6 hónapos
próbaidő kikötésével történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
− www.szigliget.hu 2021. január 25.
− www.badacsonytordemic.hu 2021. január 25.
− www.hegymagas.hu 2021. január 25.
− www.kaptalantoti.hu 2021. január 25.
− www.kisapati.hu 2021. január 25.
− www.nemesgulacs.hu 2021. január 25.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázó személyes adatainak kezelője: a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal. Az
adatkezelés célja: a jegyzői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés
időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 10. munkanapig, ezt követően a tisztséget el
nem nyerő pályázó pályázati anyaga visszaküldésre kerül. A személyes adatokat megismerők
köre: a pályázati eljárás technikai lebonyolításában részt vevő köztisztviselők és a pályázatról
döntő személyek.

