
Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

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

pályázatot hirdet

Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyzői referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű a munkakört betöltő személy távollétének idejé –ig tartó közszolgálati
jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

A közszolgálati  tisztviselők képesítési  előírásairól  szóló 29/2012.  (III.  7.)  Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet, 14. hatósági

Ellátandó feladatok:

•  A  jegyző  által  meghatározott  körben,  hatósági  feladatok  ellátása:  jegyzői,
polgármesteri hatósági döntések előkészítése. • A jegyző által meghatározott körben
jegyzői  adatszolgáltatások,  statisztikák  készítése,  intézményekkel  és  fenntartóikkal
kapcsolatos jegyzői feladatok előkészítése, végrehajtásukban való közreműködés. • A
Közös Önkormányzati Hivatal által koordinált pályázatok nyilvántartása • A jegyző által
meghatározott  önkormányzati  pályázatokkal  összefüggő  döntések  előkészítése.  •  A
jegyző  által  meghatározott  önkormányzati  pályázatok  megvalósításával  összefüggő
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feladatok teljesítése. • A jegyző által meghatározott képviselő-testületi, bizottsági ülések
jegyzőkönyvezése.  •  Helyettesítésben  ellátja  a  titkársági  és  a  hatósági  ügyintézői
feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati igazgatási feladatok

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
Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 4/2021. (IX.28.) sz. utasítása
Mecseknádasdi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  közszolgálati  szabályzatáról,
Mecseknádasd Község Polgármesterének és a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjének 1/2021. (IX.29.) együttes utasítása a munkába járás és kiküldetés
elszámolása  szabályairól  szóló  2/2020.  (VIII.6.)  együttes  utasítás  módosításáról  az
irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati,

középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai,
ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó
szakképesítés. Felsőfokú képesítés, I. besorolási osztályban: közszolgálati,
gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi,
társadalomtudományi, jogi végzettség,

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• önkormányzati igazgatásban szerzett tapasztalat
• pályázatok írásában és elszámolásában szerzett tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs és szervezési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Pályázó önéletrajza
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
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• Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• Nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázati  anyagot  az  eljárásban  részt  vevők

megismerhetik
• Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Réger Balázs aljegyző nyújt, a
72/563-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

címére történő megküldésével (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: Mn/1715/2022 , valamint a munkakör megnevezését: jegyzői
referens.

vagy
• Elektronikus úton Réger Balázs aljegyző részére a

mecseknadasd@mecseknadasd.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Réger Balázs aljegyző, Baranya megye, 7695 Mecseknádasd,

Felszabadulás utca 2/1. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Mecseknádasd, Óbánya és Ófalu községek honlapja - 2022. szeptember 21.

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

Nyomtatás
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