Lesenceistvánd Község Önkormányzat Polgármestere
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.
Veszprém megye, 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése , a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb
jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.
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
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,

•
•
•
•
•
•
•

Büntetlen előélet,
Egyetem, egyetem állam-és jogtudományi karán szerzett jogi végzettség ,
vagy szakirányú főiskolai végzettség,
B kategóriás jogosítvány,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
egészségügyi alkalmasság
6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Jegyzői , vagy aljegyzői feladatok ellátása során szerzett - Legalább 1-3 év
vezetői tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

•
•

87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján készített önéletrajz
iskolai végzettséget , szakképzettséget igazoló dokumentumok egyszerű
másolata
hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez
a pályázó nyilatkozata , hogy a) nem áll cselekvőképességet kizáró , vagy
korlátozó gondnokság alatt, b) nem áll hivatal vesztés fegyelmi büntetés
hatálya alatt, ami matt közigazgatási szervnél nem alkalmazható , c) a
2007.évi CLII törvény szerint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja
90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen
előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt)
a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Csaba polgármester nyújt,
a +36-70/313-9372 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: LIS/1786-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Lesenceistvánd , mint székhely település polgármestere a Zalahaláp és Uzsa
községek polgármesterei egyetértésével – 2021. november 26. napjáig dönt a jegyző

kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•
•

www.zalahalap.hu - 2021. november 2.
www.uzsa.hu - 2021. november 2.
www.lesenceistvand.hu - 2021. november 2.

Nyomtatás

