
2020. 01. 16. Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=0&mode=1 1/3

                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján
pályázatot hirdet

Rákóczifalvai Polgármesteri 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:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb
jogszabályokban meghatározott, valamint a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt aljegyzői feladatok és hatáskörök
ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyző helyettesítése, az aljegyzői vezetői beosztáshoz kapcsolt szervezeti egység
vezetése, valamint ellátja mindazokat a feladatokat, mellyel a jegyző megbízza. A
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15
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Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a
Rákóczifalva Város Önkormányzatának költségvetési rendeletének rendelkezései az
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §

(1) bekezdése szerinti képesítés, végzettség,
•         közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Egyetem, Jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett

szakképzettséggel rendelkezik,
•         közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai

tapasztalat,
•         költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti

szakmai tapasztalat,
•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
•         Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
•         Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény
9. §-ában meghatározott kizáró ok

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdésében és 1. mellékletében, valamint a Kttv. 5. számú
mellékletében foglaltak figyelembe vételével

•         Közigazgatási gyakorlat, hitelt érdemlő igazolása
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában

résztvevők megismerhetik, a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul

•         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet
részlegesen korlátozó, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó
gondnokság hatálya alatt. Kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség
nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt
a közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
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A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kökény Veronika nyújt, a 06-
30/515-1843 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Dr. Kökény Veronika részére a titkarsag@rakoczifalva.hu E-

mail címen keresztül
•         Személyesen: Dr. Kökény Veronika, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085

Rákóczifalva, Szabadság tér 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítják. A
pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A kiválasztásról és a kinevezésről a
jegyző javaslatára a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Rákóczifalva Város Honlapja, https://rakoczifalva.ewk.hu/ - 2020. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónapos
próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rakoczifalva.ekw.hu
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


