a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
megyei jegyző
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:
Munkáltató székhelyén (Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Hivatal vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói
tekintetében, valamint a vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvényre és a közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselőkre vonatkozó szabályokra), a megyei jegyző hatáskörébe tartozó feladatok
ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 33 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
− magyar állampolgárság,
− cselekvőképesség,
− büntetlen előélet,
− jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy
közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség vagy okleveles közgazdász
szakképzettség,
− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
− jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés,
− közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
− közigazgatásban szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat,
− jogi szakvizsga,
− B típusú jogosítvány megléte,
− számítógépes ismeretek (Jogtár, MS Office, elektronikus levelezés, Internet).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.
sz. mellékletében meghatározott tartalommal;
− a végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,
− 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
− a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
− nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
− a megyei jegyzői feladatok ellátására, és az önkormányzati hivatal irányítására
vonatkozó elképzelések,
− a magyar állampolgárság és a cselekvőképesség igazolására a személy-azonosító
igazolványról, vagy azzal egy tekintet alá eső más okmányról készített másolat.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázat írásban, személyesen vagy postai úton juttatandó el a benyújtási határidő lejárata
napján 16.00 óráig. Postai feladás esetén kifejezetten a Nógrád Megyei Önkormányzati
Hivatal (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) I. emeleti Elnöki Titkárságra történő kézbesítés
jelölendő meg. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ,,megyei jegyző”.
Személyesen: dr. Molnár Kinga, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. I. emelet
Elnöki Titkárság.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Kinga nyújt, a +3632/620-265-ös telefonszámon.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A határidőn túl beadott
pályázat érvénytelennek minősül.
A pályázókat a megyei közgyűlés elnöke által létrehozott szakmai bizottság hallgatja meg. A
pályázatokról a fenti bizottság véleményét mérlegelve, a megyei közgyűlés elnöke dönt. A
pályázat elbírálásáról a pályázók a döntést követően írásbeli értesítést kapnak. A pályáztató
fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nograd.hu – 2018. május 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nograd.hu honlapon szerezhet.

