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KÖllGALLÁS

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati

tisztviselőkről

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony

határozatlan

idejű

időtartama:

közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes

munkaidő

A

vezetői

A

vezetői

megbízás

időtartama:

megbízás határozatlan

időre

szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2644 Borsosberény,
Nógrád megye, 2653 Bánk,

Hősök

Petőfi

út 161.

tere 11.

Nógrád megye, 2657 Tolmács, Sport utca 1.
Ellátandó feladatok:

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a jegyzői feladatok ellátása. A
jegyző vezeti a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalt, szakmailag felel a Hivatal
működéséért,
ellátja az önkormányzati feladatok, döntések előkészítése és
végrehajtása érdekében szűkséges operatív munka szervezését, kiadja a napi
munkavégzéshez szükséges utasításokat, ellenőrzi a munkafeladatok végrehajtását,
valamint saját feladatkörébe és munkakörébe tarozó feladatokat elvégzi. Megszervezi
és ellátja a hatáskörébe és feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyek intézését,
gyakorolja a kiadmányozási jogot. Gyakorolja a munkáltatói jogot a Borsosberényi
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők felett. Felelős a
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=591032
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jogszerű, szakszerű,

hatékony és tisztességes közszolgálati szakmai munkavégzés és
ügyintézés megvalósulásáért.

A munkakörhöz tartozó

főbb

tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3)
bekezdésében és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt
feladatok ellátása. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése.
A munkakör

betöltője

irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
Az irányitása alá tartozó személyek száma: 11
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra,
tisztviselőkről

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•
•
•
•

•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,

Büntetlen

előélet,

Felsőfokú

képesítés, 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,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•
•
•
•
•

•
•

30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1.
mellékiete szerint, a Kttv. 5. mellékletében foglaltak figyelembevételével.
A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
Szakmai gyakorlat igazolása.
A pályázó nyilatkozata, hogya pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő megismeréséhez és kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A pályázó nyilatkozata arról, hogya Kttv. 84-85.§-ban, valamint a 87.§-ban
meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

A munkakör

betölthetőségének időpontja:

admin .kozigallas.gov.huJpages/KJTKozzetetel.aspx?ID=591 032
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A munkakör legkorábban 2022. április 19. napjától

tölthető

be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (2653 Bánk, Hősök tere 11. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BAl122/2022 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
• Elektronikus úton hivatal@bank-falu.hu részére a hivatal@bank-falu.hu E-maii
címen keresztül
• Személyesen: , Nógrád megye, 2653 Bánk, Hősök tere 11 ..
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról és a jegyzői kinevezésreől Bánk, Borsosberény és Tolmács
Községek polgármesterei az Mötv. 83.§ b) pontjában meghatározott többségi döntéssel
döntenek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•
•

Bánk Község Önkormányzat honlapja - 2022. február 23.
Borsosberény Község Önkormányzat honlapja - 2022. február 23.
Tolmács Község Önkormányzat honlapja - 2022. február 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató a foglalkoztatás első hat hónapjára próbaidőt köt ki. A pályázó személyes
adatainak kezelője: Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal. Az adatkezelés célja:
a jegyzői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés időtartama: a
sikeres pályázó kiválasztását követő 15. munkanapig, ezt követően a tisztséget el nem
nyerő pályázó pályázati anyaga visszaküldésre kerül a pályázó részére. A személyes
adatokat megismerők köre: a pályázati eljárás technikai lebonyolításában részt vevő
köztisztviselők és a pályázatról döntő személyek. A döntéshozók fenntartják a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Nyomtatás
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