Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Zalaapáti 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:
Zala megye, 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző helyettesítése, a törvényesség megtartása, a Képviselő-testületek, a bizottságok elé kerülő előterjesztések alaki, tartalmi,
törvényességéi szempontoknak megfelelően való előkészítése, helyi rendeletek alkotásának, módosításának előkészítése, valamint
a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
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,
Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi
mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles
közigazgatási szakértő vagy okleves közigazgatási menedzser szakképzettség,
Helyi önkormányzatnál szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•
•
•
•
•

Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzelései.
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozás
gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)
Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
Pályázó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, vele szemben nem áll
fenn a Kttv. 85-87. § szerinti összeférhetetlenség, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, vállalja az
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését, valamint hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárásban történő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábos Katalin nyújt, a +36/30/327-2234 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8741 Zalaapáti,
Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KÖH/181/2020. , valamint a munkakör megnevezését: ALJEGYZŐ.
•
Elektronikus úton dr. Milus Lajos részére a jegyzo@zalaapati.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az aljegyző kinevezéséről a jegyző javaslatára az érintett önkormányzatok polgármestereinek lakosságszám arányos többségi
döntése szükséges. A pályázat kiírója fenntartja a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
Az eredménytelen pályázókat írásban értesítjük. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal illetékességéhez tartozó települések honlapján - 2020. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok kezelője Zalaapáti
Közös Önkormányzati Hivatal, az adatkezelés célja, a munkakörre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU
2016/679 sz. rendelet 6. cikk 1.) bek. a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a
sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanap, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A
személyes adatokat megismerők köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő közszolgálati tisztviselők illetve
a végrehajtásról döntő személyek. A pályázó nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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