
Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Vésztői 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:

Békés megye, 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt és ellátja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése és más
jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendőket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

hivatalvezetési és önkormányzati tevékenységi körök
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 
 
közös önkormányzati hivatal (Vésztő és Körösújfalu települések) 



Az irányítása alá tartozó személyek száma: 32

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra,
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a polgármesteri hivatal közszolgálati
szabályzatának rendelkezései az irányadók. az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Felsőfokú képesítés, • főiskolai vagy egyetemi iskolai végzettség,

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,

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

•         5 év vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
•         10 év önkormányzati közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai

tapasztalat,
•         Közigazgatási szakvizsga,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

•         magas szintű vezetői készség,
•         Magas szintű kommunikációs képesség szóban és írásban,
•         ASP program felhasználói szintű ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         korábbi jegyzői gyakorlat
•         pénzügyi-számviteli ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kttv. 42. §-ában foglaltak

szerint
•         nyilatkozat arról, hogy a 3 hónapos próbaidő kikötését a pályázó vállalja
•         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
•         a munkakör ellátásával kapcsolatos vezetői, szakmai elképzelések
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a munkaköri

összeférhetetlenség vele szemben nem ál fenn, a Kttv. 87. §-a szerint



•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázatban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint a pályázati
anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karakas Anikó polgármester
nyújt, a 66/477-011/102. -os telefonszámon.

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

történő megküldésével (5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
I/864/2022 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

•         Elektronikus úton Karakas Anikó polgármester részére a
polgarmester@veszto.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Tráher Éva, Békés megye, 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca
62. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt. A pályázati feltételeknek megfelelő
pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor
kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első 3 hónapjára próbaidőt köt ki. A pályázó a pályázat
benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok
kezelője: Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal, az adatkezelés célja: a tisztségre
megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az
érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó
kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok
visszaküldésre kerülnek. A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati
kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, illetve a pályázatról
döntő személy. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja
pályázatát, kérheti személyes adatai törlését. A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 
 

Nyomtatás


