5. számú melléklet

Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdetnek
2012. április 1. napjától megalakuló
Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége
körjegyző
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: 9099 Pér, Szent Imre u. 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A különböző jogszabályokban
meghatározott jegyzői hatáskörök gyakorlása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14
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,
 Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 Jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
 Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
 6 hónap időtartamú próbaidő vállalása
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 jegyzői munkakörben szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a pályázó iskolai végzettségét igazoló okiratok eredeti példányban vagy másolatban
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 rövid önéletrajz az eddigi munkahelyek és az ott betöltött munkakörök felsorolásával
A munkakör betölthetőségének időpontja:
Az álláshely 2012. április 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herold Ádám polgármester nyújt, a
+36 20/359-04-00 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak 9099 Pér, Szent Imre u. 1. címére történő megküldésével. Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 382-9/2012,
valamint a munkakör megnevezését: körjegyző.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő
első együttes képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 2012. március 31. napjáig.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Pér és Nagyszentjános községek honlapja
 Helyi hirdetőtáblák
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A benyújtott pályázatokat Pér-Nagyszentjános Községek Képviselő-testületei együttes
ülésükön bírálják el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennek nyilvánítása jogát
fenntartja.

