
Kisari Közös Önkormányzati Hivatal  

                         
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Kisari 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: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4921 Kisar, Tisza utca 6.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4941 Penyige, Kossuth utca 31.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4921 Tivadar, Petőfi S. utca 24.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Kisari Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői 

tekintetében. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (1) és (3) 

bekezdéseiben meghatározott feladatok ellátása, döntések meghozatala, valamint az egyéb 

jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása.  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 

szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Felsőfokú képesítés, Főiskolai igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori 

képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási 

szakvizsga,  



         Legalább 5 év önkormányzati közigazgatási tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői 

tapasztalat,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         B kategóriás jogosítvány,  

         Közigazgatási szakvizsga,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         3 hónapos próbaidő kikötésénak vállalása  

         • saját személygépkocsi használatának vállalása  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

         Helyi önkormányzati közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői 

tapasztalat,  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

         Kiváló szintű • Pontos, precíz munkavégzés. Szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködő 

képesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet szerint  

         • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata  

         • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körű) erkölcsi bizonyítvány  

         • nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételei kötelezettség vállalásáról  

         • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben  

         • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását  

         • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik  

         nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem 

áll fenn és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási 

szervnél nem alkalmazható  

         Közszolgálati gyakorlat igazolása  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 16.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Kisari Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (4921 Kisar, Tisza utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 1213/2014 , valamint a munkakör megnevezését: 

Jegyző.  

         Személyesen: Dr. Jámbrikné Pintér Andrea Kisar Község Önkormányzat Polgármesterénél , 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4921 Kisar, Tisza utca 6. .  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Kisar, Penyige és Tivadar községek polgármesterei döntenek, a döntést megelőzően a beérkezett írásbeli 

pályázat alapján. A döntéshozók fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsák.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 19.  



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

         Kisar Község Önkormányzat honlapja, www. kisar.hu - 2014. november 14. 


