
Velencei Polgármesteri Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Velencei Polgármesteri Hivatal 
 

Titkársági osztályvezető

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:

Fejér megye, 2481 Velence, Tópart utca 26. .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• felelős az osztályon belüli hatékony és célszerű munkamegosztásért, a
munkafegyelem betartásáért, a feladatok szakmailag megalapozott és törvényes
határidőn belüli elvégzéséért, valamint az eredményes munkáért, • meghatározza és
ellenőrzi az osztály dolgozóinak munkáját, elkészíti a személyre szabott, konkrétan
megfogalmazott, végrehajtható és megkövetelhető feladatokat tartalmazó munkaköri
leírásokat, gondoskodik azok naprakészségéről, • gondoskodik a képviselő-testület és a
bizottságok munkájának szakmai segítéséről, előkészíti a testületi előterjesztéseket és
felelős azok szakmai és jogi megalapozottságáért, • részt vesz az osztályvezetői
értekezleten és tájékoztatást ad az aktuális ügyekről, • szükség szerint
munkaértekezletet tart az osztály dolgozói részére, • javaslatot tesz, illetve véleményt
nyilvánít a jegyzőnek az osztály dolgozóit érintő munkáltatói intézkedéseivel
kapcsolatban, • elkészíti az osztályon dolgozók teljesítmény-követelményeit és értékeli
munkájukat, • gondoskodik a szabadságolási terv elkészítéséről, illetve az osztály



dolgozóinak szabadság-nyilvántartásáról és munkaidő-nyilvántartásáról, •
együttműködik a polgármesteri hivatal más osztályaival, • közreműködik az
önkormányzati intézmények vezetői tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásából
származó feladatok ellátásában, • közreműködik az osztály szakterületét érintő
pályázatok előkészítésében, • felelős az általa vezetett szervezeti egység feladatkörébe
tartozó önkormányzati és hivatali szabályzatok, valamint egyéb dokumentumok
elkészítéséért, azok folyamatos aktualizálásáért, betartásáért és betartatásáért, •
közreműködik az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében, a rendelet-
tervezetekkel kapcsolatban véleményt ad a bizottsági vitára bocsátást megelőzően,
majd az ott kialakult döntése ismeretében, • közreműködik a képviselő-testület, a
bizottságok, a polgármester és az alpolgármester döntései törvényességét érintő
jegyzői feladatok ellátásában, • jegyzői, polgármesteri rendelkezés szerint
közreműködik a törvényességi és más vizsgálatok lefolytatásában, • közreműködik a
képviselő-testületi döntés-tervezetek előzetes törvényességi és formai ellenőrzésében,
• közreműködik a testület ülésén a polgármesterhez, jegyzőhöz intézett kérdések
írásbeli megválaszolásában, • koordinálja a bizottsági titkárok működésével
kapcsolatos jegyzői intézkedéseket, • ellátja az országgyűlési, az Európai-parlamenti, a
helyi önkormányzati és a nemzetiségi képviselők választásával, valamint az országos
és helyi népszavazással, továbbá népi kezdeményezéssel kapcsolatos koordináló,
szervező feladatokat, • részt vesz a hivatal munkarendjének kialakításában, •
feladatkörébe tartozó témákban előkészíti a képviselő-testületi döntéseket, részt vesz a
döntések végrehajtásában, illetve a végrehajtás szervezésében,

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:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi,

természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi,
hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett
szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi
szakképesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz a 87/2019 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint
•         A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
•         Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók

megismerhetik
•         Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását



•         90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 42.§ (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a
0622/589-418 -os telefonszámon.

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

megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26. . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/712/2022. ,
valamint a munkakör megnevezését: Titkársági osztályvezető.

•         Elektronikus úton Hencs Fanni Ágnes humánpolitikai referens részére a
hencs.fanni@velence.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában
csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A jelentkezésekkel kapcsolatban Velence Város
Polgármesterének egyetértésével Velence Város Jegyzője dönt. A döntéshozó
fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit kínálunk: - a 2011. évi CXCIX törvény előírásai szerint megállapított illetményt,
továbbá béren kívüli juttatásokat, - szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való
részvételi lehetőséget, valamint - magas minőségi színvonalú munkakörnyezet

 
 

Nyomtatás


