DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
pályázatot hirdet határozatlan időtartamra,
JEGYZŐI
munkakör/állás betöltésére

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (1) és (3) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképkézési szakon, vagy jogász vagy államtudományi
mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett
okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
legalább kétévi
közigazgatási gyakorlattal való rendelkezés és vezetői tapasztalat
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•

szakmai elkötelezettség
magas fokú hivatástudat és felelősségérzet
kiváló szintű kapcsolatteremtő és együttműködő készség
kiváló szintű konfliktus kezelő készség

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet
rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019. ( IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint
megadott tartalommal
motivációs levél, mely kitér a jegyzői beosztással kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelésekre
3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján
szakképzettséget, nyelvvizsgát, szakvizsgát, közigazgatási gyakorlatot igazoló okiratok másolata
a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:
Dr. Molnár Attila aljegyző a 25-544-205 telefonszámon
Pintér Tamás polgármester a 25-544-313 telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:
•
•

•

Postai úton Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere (Pintér Tamás) címére történő
megküldésével (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. ).
Személyesen (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület II. emelet 202. számú irodájában
(Polgármesteri Titkárság) 2020. február 14. nap 13 óra 30 percig lehet benyújtani. Kérjük a pályázatot
zárt borítékban szíveskedjenek elhelyezni és a borítékon a következőt feltüntetni „2907/2020.
azonosító számú pályázat JEGYZŐI munkakör betöltésére”.

Elektronikus úton a polgármester részére a polgmest@pmh.dunanet.hu E-mail címen
keresztül

A pályázati eljárás, 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 felhívásban feltüntetett formai és
tartalmi feltételeknek megfelelnek. A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú
keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat
eredményéről. A pályázatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere bírálja el, fenntartva magának a
jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. március 8.

A kinevezéssel kapcsolatos egyéb lényeges információ:
•
•
•
•
•

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Próbaidő kikötése: (új jogviszony létesítése esetén) 6 hónapos próbaidő
A munkakör vezetői munkakörnek minősül.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.dunaujvaros.hu – 2020. január 24.
www.kozigallas.gov.hu – 2020. január 24.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunaujvaros.hu honlapon szerezhet.
Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU
2016/679.számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az
adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati
anyagok visszaküldésre kerülnek.

