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Parád Nagyközség Önkormányzata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Parádi 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, 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.
Heves megye, 3243 Bodony, Liget utca 2.
Ellátandó feladatok:
A Kirendeltség vezetése körében a hatósági munka szakszerűségének biztosítása,
anyakönyvi, hatósági ügyekben kiadmányozás. Egyéb tevékenységi körök:
önkormányzati költségvetési szerv működésének felügyelete, alapdokumentumainak
folyamatos aktualizálása, képviselő-testületi előterjesztések, önkormányzati rendeletek
felülvizsgálata, rendeletek módosítása, rendeletek alkotása, képviselő-testületi
előterjesztések elkészítése, szerződések elkészítése, közreműködés az önkormányzati
koncepciók, tervek, stratégiák és pályázatok elkészítésében, honlap működtetése.
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További feladatait a jegyző egyidejűleg határozza meg, azokat a jegyző irányításával
látja el.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2)-(3)
bekezdése szerint a jegyző helyettesítése, továbbá a jegyző által meghatározott
feladatok ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z)
önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló önkormányzati
rendelet és a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának
rendelkezései az irányadók az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon,
vagy egyetemi végzettség jogászszakon, vagy államtudományi mesterképzési
szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon
szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképzettség,,
közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
erkölcsi bizonyítvány
3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat
• ASP szakrendszerek ismerete, gyakorlati alkalmazása
• helyismeret
• saját gépjármű megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló
2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal (az

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=540616

2/4

2021. 02. 19.

Megtekintés

•
•
•
•

önéletrajz kizárólag ebben a formában fogadható el!),
motivációs levél a munkakörrel kapcsolatos elképzelésekről, illetve az
alkalmasságot alátámasztó szakmai tapasztalatokról, kompetenciákról,
végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a pályázati feltételek
vonatkozásában kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll
fenn,
nyilatkozatban való hozzájárulás a pályázatban foglalt személyes adatok
kezeléséhez, illetve ahhoz, hogy azokat a döntésben érintettek
megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Antónia nyújt, a
06/36/544-072 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PAR/189/2021 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
vagy
• Elektronikus úton Fábián Antónia részére a jegyzo.parad@t-online.hu E-mail
címen keresztül
• Személyesen: Fábián Antónia, Heves megye, 3240 Parád, Kossuth Lajos út
91. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után – a jegyző
javaslatának figyelembe vételével – a polgármester dönt. Személyes meghallgatásra
csak a pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A kiíró fenntartja
a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.parad.hu - 2021. február 25.
www.bodony.hu - 2021. február 25.
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Nyomtatás
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