Pásztói Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Pásztói Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szervezi és irányítja a Városüzemeltetési Osztály munkáját, ellenőrzi és irányítja az
építésügyi és műszaki ügyintézők tevékenységét. Gondoskodik a hatályban lévő
jogszabályok, a képviselő-testület, a felettes szakmai szervek utasításai, határozatai
megtartásáról és megtartatásáról. Közreműködik a képviselő-testület tervei, programjai,
valamint az előterjesztések előkészítésében. Szakterületén kidolgozza a gazdasági programot,
szakmai koncepciókat. Összeállítja az osztály költségvetési javaslatát.
A Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve szervezi és ellátja a
városüzemeltetési feladatokat. Felelős az önkormányzat vagyonáról vezetett vagyonkataszter
folyamatos, pontos vezetésének ellátásáért. Ellátja az osztályhoz tartozó egyéb feladatokat.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2017.(III.31.) sz. rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.(I.10.) számú önkormányzati
rendelete a 2017. január 1-jétől érvényes köztisztviselői illetményalapról
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendelete
a Pásztói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:








Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki végzettség
Gyakorlati szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárulás
6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Közigazgatásban szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
 1-3 év vezetői tapasztalat
 Közigazgatási szakvizsga
Elvárt kompetenciák:


Jó szintű problémamegoldó képesség, irányítói attitűd, precizitás, önálló
felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság, terhelhetőség, koncepció
kialakítás, rugalmas gondolkodás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes
fényképes
szakmai
önéletrajz
a
45/2012.(III.20.)
Korm.rend.1.mellékletében foglaltak szerint, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok
másolata, 3 hónapnál nem régebbi komplex erkölcsi bizonyítvány vagy igénylésének
igazolása, ha van, a közigazgatási gyakorlatot igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában
részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul. Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség elfogadásáról. Összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX törvény 84-87.§ illetve a 251.§ szerint.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gajdics Gábor jegyző nyújt, a
hétfő-csütörtök: 8-16 óráig péntek 8-13.00 06/32-460-155/20 telefonszámon, e-mailben:
jegyzo@paszto.hu
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A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Városi Polgármesteri Hivatal - Pásztó címére történő
megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4320-1/2017., valamint a
munkakör megnevezését: Városüzemeltetési osztályvezető
 Személyesen: Dr. Gajdics Gábor jegyző, Nógrád megye, 3060 Pásztó, Kölcsey
utca 35.
 jegyzo@paszto.hu
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a polgármester és a jegyző személyesen is meghallgathatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25-ig
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató szükség esetén szolgálati lakást biztosít. A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paszto.hu honlapon
szerezhet.
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