Rimóc Község Önkormányzata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
Aljegyző
munkakör betöltésére.
Rimóc Község Polgármestere – Nógrádmegyer Község Polgármesterének egyetértésével - a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45 (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői 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, 3177 Rimóc,
Madách tér 1.
Nógrád megye, 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.
Ellátandó feladatok: A jegyző teljes körű helyettesítése, a jegyző által meghatározott
feladatok, államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXXIX törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és
hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori szakképesítés vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.
 Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 önkormányzatnál szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásában való részvétel
 B tipusú gépjárművezetői engedély
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
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3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevők szakmai anyagát és
személyes adatait megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 anyakönyvi szakvizsga
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 13.
A pályázatok elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálásáról a pályázók
személyes meghallgatását követően Rimóc Község Polgármestere dönt.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (3177 Rimóc, Madách tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a kszk.gov.hu.
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „
aljegyző”
Személyesen: Beszkid Andor polgármester, Nógrád megye, 3177 Rimóc, Madách tér 1.
Az aljegyző számára Rimóc településen önkormányzati lakást tudunk biztosítani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 13.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kszk.gov.hu és a www.rimoc.hu, www.nogradmegyer.hu
Rimóc, 2015. január 5.
Beszkid Andor
Rimóc Község Polgármestere
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