
Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

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

pályázatot hirdet

Győrújbaráti 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:

Győr-Moson-Sopron megye, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  81.  §  (3)
bekezdésében meghatározott feladatok elvégzése, a jegyző helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
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• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon,

vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett
szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett
okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképzettséggel rendelkezik,

• önkormányzati igazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• szakmai önéletrajz
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az

igénylésről
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget

vállalja
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség nem áll

fenn
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kóbor Attila nyújt, a 96/543-651
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4770/2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

• Személyesen: Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal titkársága, Győr-Moson-
Sopron megye, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• gyorujbarat.hu - 2021. augusztus 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 27.
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A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Belügyminisztérium  (BM).  A  pályázati  kiírás  a
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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