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Bokodi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Bokodi Polgármesteri Hivatal

Aljegyző
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:
Komárom-Esztergom megye, 2855 Bokod, Hősök tere 6.
Ellátandó feladatok:
Igazgatási ügyek - kifüggesztések, szakhatósági hozzájárulások kiadása.
Önkormányzati ügyek - testületi ülések és előterjesztések előkészítése, jegyzőkönyv
írás. Szervezési ügyek - ügyfélfogadás, szabályzatok előkészítésében közreműködés.
Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. A jegyző által meghatározott feladatok
ellátása, államigazgatási ügyek; önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
ellátása, önkormányzati pályázatokban való közreműködés. Szociális ügyek intézése.
Jegyző helyettesítése távollétében.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
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Igazgatási ügyek, önkormányzati ügyek, szervezési ügyek, választásokkal kapcsolatos
feladatok ellátása, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, államigazgatási
ügyek, önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása, önkormányzati
pályázatokban való közreműködés, szociális ügyek intézése, jegyző helyettesítése
távollétében.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra,
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező
alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon
szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett
okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképzettség (felmentés kérhető a szakképesítés alól, annak a személynek,
aki az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstől
számított két éven belül befejezi),
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Jogi vagy közigazgatási szakvizsga alól felmentés kérhető, annak a
személynek, aki az előírt képesítést a kinevezéstől számított egy éven belül
megszerzi vagy az alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljeskörűen
felmenti.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•

tárgyalóképesség,
precizitás,
önálló munkavégzési képesség,
nagyfokú terhelhetőség,
felhasználói szintű számítógépkezelési ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz
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•
•
•
•

Iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az erkölcsi
bizonyítvány megkéréséről
Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a
teljes pályázati anyagba betekinthetnek
Pályázó nyilatkozata, hogy a Kttv.84-85.§-aiban meghatározott
összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsigmond Anikó nyújt, a
0634490151 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Bokodi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2855 Bokod, Hősök tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2573/2021 , valamint a
munkakör megnevezését: Aljegyző.
• Személyesen: Zsigmond Anikó, Komárom-Esztergom megye, 2855 Bokod,
Hősök tere 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Bokodi Polgármesteri Hivatal hirdető táblája - 2021. október 25.
Bokod Község Önkormányzatának honlapja - 2021. október 25.

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