Ozora Község Polgármestere, Fürged Község Polgármestere
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Ozora Község Polgármestere, Fürged Község Polgármestere
Ozorai 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:
Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 1.
Tolna megye, 7087 Fürged, Kossuth u 18.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján
a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény és az egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
Jegyzői feladatok ellátása az Ozorai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken (Ozora,
Fürged)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és
munkavállalói felet, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási, önkormányzati és önkormányzati
hatósági ügyekben, ellátja a képviselő-testület és bizottságaik valamint a nemzetiségi önkormányzatok
működésével kapcsolatos feladatokat.
A

munkakör

betöltője

irányítása

alá

tartozó

szervezeti

egységek

megnevezése:

Ozora Község Önkormányzata, Fürged Község Önkormányzata
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A
jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezési az irányadóak. rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, igazgatásszervező, vagy jogi diploma,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Istvánné nyújt, a 0674/598-001 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ozora Község Polgármestere, Fürged Község
Polgármestere címére történő megküldésével (7086 Ozora, Szabadság tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OZ/599-1/2018.
, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

Elektronikus úton Nagy Istvánné részére a polgarmester@ozora.hu E-mail címen
keresztül

Személyesen: Nagy Istvánné, Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

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

