
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi 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:

Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Országút utca 6.

Győr-Moson-Sopron megye, 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.
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Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, József Attila utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A  közös  önkormányzati  hivatal  vezetése,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  és  más  jogszabályok  által  a  jegyző  feladat-  és
hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

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

(1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint,
• Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, jogász végzettség,
• Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• Önkormányzati szektorban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Közigazgatási szektorban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
• ECDL
• Jogi szakvizsga
• B kategóriás jogosítvány
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1.
melléklet szerinti adattartalommal

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális adattartalmú igazolás
- „KTTV 18 év alatt+ fogl 2017")

• Végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
• A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések
• A pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  a  Kttv.  84-85.  §-aiban  meghatározott

összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezését követően vagyonnyilatkozatot

tesz a 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggésben  szükséges  kezeléséhez
hozzájárul, továbbá hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők
a pályázat teljes tartalmát megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babos Attila polgármester nyújt,
a 20/973-9891 -os telefonszámon.

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

történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Országút utca 6. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1359-01
/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy
• Elektronikus úton Babos Attila polgármester részére a

dunaszeg@dunaszeg.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Babos Attila polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9174

Dunaszeg, Országút utca 6. .
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  pályázat  elbírálása  során  a  pályázati  dokumentációk  alapján  kiválasztott  jelöltek
személyes  meghallgatására  kerül  sor.  A  pályázat  közzétevője  fenntartja  a  jogot  a
pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal honlapja (www.dkoh.hu) és
Facebook oldala - 2018. május 3.

• Dunaszeg Község Önkormányzatának honlapja (www.dunaszeg.hu) és
Facebook oldala - 2018. május 3.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.dkoh.hu  honlapon
szerezhet.

Nyomtatás
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