Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § alapján
pályázatot hirdet
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
JEGYZŐ
munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A köztisztviselő által betöltendő munkakör:
jegyző
A munkavégzés helye:
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
A Polgármesteri Hivatal vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása a Hivatal köztisztviselői és
munkavállalói tekintetében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 81.§ -ban foglalt jegyzői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglalt,
közszolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételek megléte:
 magyar állampolgárság
 cselekvőképesség
 büntetlen előélet
 igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy
államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási
mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,
 jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési
Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
 legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett
 vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Közigazgatásban szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat;
 közigazgatásban szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat;
 jogi szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes, előző munkahelyeket és a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató (a
munkahelyek felsorolása, a munkaviszony kezdetének és végének dátuma), fényképes
önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal;

 iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása);
 a szakmai és közigazgatási gyakorlat igazolására szolgáló iratok másolata;
 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői elképzelések;
 nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról;
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint pályázata
fénymásolásához hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére
történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) az azonosító szám és a munkakör
megnevezését feltüntetve: 2546/2019/JEGYZŐ
Személyesen: Fekete Zsolt polgármester, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
 Közigazgatási Állásportál (www.kozigallas.gov.hu)
 Salgótarján
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
(www.salgotarjan.hu)
 Salgótarján MA közéleti havilap

internetes

oldala

 Nógrád Megyei Hírlap
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat
csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen
felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázókat a
polgármester által létrehozott bizottság hallgatja meg. A pályázatokról fenti bizottság
véleményét mérlegelve, a polgármester dönt. A pályázat elbírálásáról a pályázók a döntést
követően írásbeli értesítést kapnak.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Hivatalnál újonnan létesült jogviszony esetében 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A
pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A pályázati anyagokat
kérjük 3 példányban papíron (eredeti + 2 másolati példány) benyújtani. A pályázati
határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A határidőn túl beadott pályázatokat
érvénytelennek minősítjük. A polgármester a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.salgotarjan.hu honlapon
szerezhet.
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás Babják Csaba humánpolitikai
referenstől a +36/20/852-4780-as telefonszámon kérhető.
A pályázat kiírója a pályázat elbírálásáig a hiánypótlás lehetőségét a pályázók részére
biztosítja.

