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Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Egerbaktai Közös Önkormányzati 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:
Heves megye, 3321 Egerbakta, Bátori út 12.
Heves megye, Bátor 3323, Kossuth u 7/b.
Heves megye, 3322 Hevesaranyos, Petőfi út 1.
Heves megye, 3336 Szarvaskő, Rákóczi út 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Aljegyző
Ellátandó feladatok:
2019. 12. 19. 14:00
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A Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatmegosztás szerint a kijelölt
településeken a jegyzői feladatok ellátása, a jegyző távolléte esetén teljes jogkörű
helyettesítése
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatalhoz
vonatkozásában az aljegyzői feladatok ellátása

tartozó

önkormányzatok

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,
közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
ECDL
B kategóriás jogosítvány,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• önkormányzati közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hortobágyi Szilveszter Jegyző
nyújt, a 06 30 7374152 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Hortobágyi Szilveszter részére a jegyzo@egerbakta.hu
E-mail címen keresztül
• Személyesen: Hortobágyi Szilveszter Jegyző, Heves megye, 3321 Egerbakta,
Bátori út 12. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 24.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.egerbakta.hu, www.bator.hu, www.hevesaranyos.hu, www.szarvasko.hu 2019. december 19.

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.
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