
zánkai közös önkormányzati llivatalt fenntartó tetepülé§ek polgármesterei a közszolgálati
tisztviselőkről szólő 20l!. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdóse alapján állást Úrdet
aljegyző munkakör betölté§ére.

A köz§zolgáIaúi jogyi§zony idótartama: határozatlan idejú közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munJ<aidös

A munkavégzés helye: Zánkai, KöZös Önkományzati Hjvata] közigazgatási tertilete
(Balatonc§icsó. Balatonszepezd, Óbudavár, Monoszló szentantalfa, Szeni.lakabfa, Tagyon,
Zánka) cím: 825l Zánta, lskola utca l l,

Ellátandó feladatok: A Magyarország helyi önkormányzataiíóI szőíó 2o1l. évi clx)oflX,
törvény {Mötv,J §l. § (2t bekezdesében meghatározott aljegyzői feladatok ellátá§a, valamint a
Zánkai Közös onkoímán}Zati Hivaial Szentantalfai Kilendelt§égének (8272 Szentantalfa, Fő u.
39.) vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb teYékeny§égi körök: A Magyarolszág helyi öntormányzatairól
szóIó 20ll, éviCLXXXIX. tö r'éIly (Mötv.) 81. § (3) bekezdésében, továbbá más jogsiabályok
által a jegyző feladat- és hatásköIébe utalt feladatok ellátása a jegyző átal meghátfuozottak
szednt.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó §zervezeti egység megnevezé§ei
Zrántai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsege Szentaiialfá

Irányítása alá tartozó §zemélyek száma: 6 fő

Jogállás, illetmény é§ juttatások|
A jogállásra, az illetmény megállapítrá§ára és a juttatásoka a közszolgálati tisztvi§előkől szóló
20l]._évi CXCX, törvény, valamint zankai Közös Önkormán}zati Hivatal Közszolgálati
Szabáyzata rendelkezései az irrinyadók,

A munkakör betöItésének feltételei:
- 20l1. évi CxCIx tv, 247.§ (1) bekezdésnek való megfelelés
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlell előélet
- közigazgatási területen szerzett szakmai tapasáalat előny
- felha§ználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- vagyonnyilatkozat tételi eljfuás lefol}tatása
- 6 hónap próbaidő válalása

A munkakör belöllésénél elónyt jelenl:
_ ECDL
- német vagy angol nyelv ismerete
- legalább 5 éves önkormányzati igazgatrásban szezett gyakorlat
- saját fulajdonú gépjámű

A jelentkezó§ ré§z€ként benyújtandó irato\ ígazolások:
- 45l20I2. (IL20,)Korm, rendelet 8,§-a alapján készített részletes fenyképes szakmai önéletrajz



iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
hrirom hónapná nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a benyújtott páIyázatiljelentkezési aíryagot az elbírálási eljárásban
részfu evők megismerhetik
nllatkozat anól, hogy a muntakör betöltését megelőzően vagyoírrryilatkozatot tesz és a
p!óbaidőt vtíllalja

- nyilatkozat arról, hogy a közszolgáati ti§áviselőkől szóló törvény 84-85, §-ban meghatlírozott
összeférhetetlenség fennáll_e

A munkakör betölthető§égének idópontja: A munkaköI a jelentkezések elbírá.ását követően,
azonnal betölüető.

A jeleltkezé§ benyújtásának határideje! 2017.április 10,

A munkakör betöltésével kapc§olatosan további infomációt Lukács Ágnes jegyző nyújt a
87/468-000 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola utca 11,) cimére történő
megküldéséveI
- Személyesen: ügyféIfogadási időben Zrfitai Közös Önkormányzati Hivata] 18251 Zánka, Iskola
utca l1,) Lukács Agnesjegyzőnél

A jelentkezé§ek elbírálásának módja, rendje:
A pályázahól a 20Il. éyi CLXXXIX, törvény (Mötv.) 83. § b) pontja alapjrin, a jeglző
java§latáía a Zínkai KöZös Önl(olmányzati Hivatalt fenntaltó önkormányzatok polgárme§telei
döntenek,
A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően étesítést kapnak. Az eredmén),teieniil
pályrázók anyagát postai úton visszaküldjtik.

A jelentkezósek elbírálásának határideje; 2017. április 25.

Áz álláshirdetés további közzétételének helye;
- www.zanta.hu honlapon
- www.monoszlo.hu honlapon
- www.balatonszepezd.hu honlaporl
- www.szentantalfa.hu honlapon
- wvw.balatoncsicso,hu honlapon
- www. obudavar.hu honlapon
- Www. s7entj aia bfa, h u honJapon
- www.tagyon,hu honlapon
- Zánka, Monoszló, Balatonszepezd, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Óbudavfu, szentjakabfa,
Tagyon községek hirdetőLiblán
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