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Mágocs Város Önkormányzata

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

alapján
pályázatot hirdet

Mágocsi 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:

Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

Baranya megye, 7344 Mekényes, Fő utca 115.

Baranya megye, 7343 Nagyhajmás, Fő utca 35.

Baranya megye, 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

Ellátandó feladatok:

A jegyző a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője, szakmailag felelős a hivatal
működéséért. Feladatai közé tartozik az önkormányzat munkájának előkészítése,
végrehajtásának szervezése, államigazgatási hatáskörök gyakorlása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
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Testületi ülések előkészítése, rendelet alkotás, hatósági munka és a Magyarország
helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, illetve egyéb
jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. A Mágocsi Közös Önkormányzati
Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 20

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Felsőfokú képesítés,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Közigazgatási szakvizsga,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Főiskola, igazgatásszervezői vagy közigazgatás-szervező alapképzési

szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett
szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett
okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképzettséggel rendelkezik

•         Közigazgatási szervnél szerzett-Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,, de 3
évnél nem régebbi.

•         Közigazgatási szervnél szerzett -Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű

nyelvtudás,
•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű

nyelvtudás,
•         Gyakorlott szintű Anyakönyvi szakvizsga,
•         Gyakorlott szintű Önkormányzati Munkában szerzett -Legalább 1-3 év vezetői

tapasztalat,
•         Gyakorlott szintű ASP, Loclex rendszerek és egyéb önkormányzati hivatalok

által használandó online felületek ismerete,
•         Gyakorlott szintű Jogi szakvizsga,
•         ECDL
•         A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
•         -Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati

tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (4.) bekezdés szerint ,a
87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 9..§-a és az 1. sz. melléklete alapján

•         - Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló , illetve egyéb oklevelek
másolat.

•         -Közigazgatási/ Jogi szakvizsga bizonyítvány másolata.
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•         - Büntetlen előéletet igazoló- 3 hónapnál nem régebbi -erkölcsi bizonyítvány.
•         - A pályázó a munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzelései. Motívációs levél.
•         -A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról , hogy a pályázatát a
pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

•         -Közigazgatási gyakorlatról szóló igazolás

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Helyismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jónás István nyújt, a
72/451110/20 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal címére

történő megküldésével (7342 Mágocs, Szabadság utca 39. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Mág/2250/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

•         Elektronikus úton Jónás István részére a igazgatas@magocs.hu E-mail címen
keresztül

és
•         Elektronikus úton BJMHX,KRID:607005946 oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázókat a Mágocsi Közös
Önkormányzati Hivatalt alkotó Önkormányzatok polgármesterei hallgatják meg. Ezt
követően történik a jegyző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap
próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja magának a visszavonás, valamint a
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.magocs.hu - 2022. december 19.
•         Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések honlapjain -

2022. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magocs.hu,
www.alsomocsolad.hu,www.mekenyes.hu,www.nagyhajmas.hu honlapon
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szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


