
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal

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

pályázatot hirdet

Jászteleki 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:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5141 Jásztelek, Szabadság út 71.

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

Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok
és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző a  Közös Önkormányzati  Hivatal  vezetője,  aki  szakmailag felelős  a  hivatal
működésért,  és  ellátja  a  polgármesteri  feladatmeghatározások,  döntések
megvalósítása  érdekében  szükséges  utasításokat  kiadó  és  azok  végrehajtását
ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe tartozó államigazgatási
ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályok és közérdeknek megfelelő
szakszerű,  pártatlan  és  igazságos,  valamint  színvonalas  ügyintézés  szabályainak

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=578209

1 / 3 2021. 11. 11. 10:34



megfelelő eljárásáért.

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,
• Főiskola, Főiskola, 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 közigazagatási menedzser szakképzettség,
Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.,

• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes önéletrajz a 87/2019.  (IV.23.)  Korm.rendelet 9.§-a és az 1.sz.
melléklete alapján

• A  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  a  pályázat  elbírálásában  részt  vevő
személyek  a  pályázatban  szereplő  személyes  adatokat  megismerhetik  és
kezelhetik

• Végzettséget és szakképzetséget igazoló okiratok másolata
• Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
• Nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalásáról
• Hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)  vagy igazolás a

megkérésről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 25.

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

történő megküldésével (5141 Jásztelek, Szabadság út 71. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
JT/890/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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• munkáltató honlapja - 2021. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://jasztelek.asp.lgov.hu/
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Belügyminisztérium  (BM).  A  pályázati  kiírás  a
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=578209

3 / 3 2021. 11. 11. 10:34


