
Rétság Város Önkormányzata

                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján
pályázatot hirdet

Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 

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:

Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján ellátandó feladatok,
továbbá a Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi
önkormányzati rendelet az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:



•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, képesítésIgazgatásszervezői képesítés, vagy állam- és

jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés ,

•         Önkormányzatnál szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Közigazgatási szakvizsga,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         helyismeret
•         öt év feletti városban szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
•         a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata
•         nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak, a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
•         nyilatkozat 6 hónap próbaidő vállalásáról
•         motivációs levél
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé

•         szakmai tevékenységet bemutató részletes program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 18.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala címére történő megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi út 20. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
RET/ 3101-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

•         Személyesen: Hesz Ildikó, Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a Polgármester által felkért szakember értékelését követően
a Polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:



•         www.retsag.hu - 2022. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.retsag.hu honlapon
szerezhet.
 

 

Nyomtatás


