
Gyó rrrij b ar át Közs é g Ö n ko r mány zatán a k Ké pvi s eló-testiil ete
A kiiztisztvise|ók jogál|ásárÓl szőlÓ 1992. évi XX[I. tv. 10.s (1) bekezdése alapján

Páiyánatot hirdet
Jegyz i állás bettiltésére

Györuj barát Kozség onkormán y zatának Képviseló-testiilete
jegyzo

Pá|yáztató:
Munkakor:
A ktiz s zo l gál at i j o gv i szony i dötartam a: határ ozatlan idej iÍ
A foglalkoztatásjellege: teljes munkaidó
A munkavégzés helye:

Ellátandő feladatok:
Illetmény és j uttatások:

'-uJ Li,
Juhászné

Polgármesteri Hivatal, Györ-Moson-Sopron megye'
Györujbarát,Lisrt F. u. 9.
jegyzoifeladat- és hatáskori jegyzék szerint
a k<iztiszfuiselökjogállásáről szÓlÓ 1992. évi XXIII. fu. és a
kt'Ztisztviselóket megilletó szociális jÓléti és egészségtigyi
juttatrísokrÓl valamint a szociális és kegyeleti támogatásről szÓlÓ
8l2001.(X.10.) k. rendelet valamint a Polgármesteri Hivatal
Ktizszo lgálati S zab ály zata szerint.

Pá|yázati feltételek:
. állam. és jogfudományi doktori képesítés,
. legalább 5 éves k<izigazgatásban eltciltÓtt ryakorlat, melyból 2 év vezetói ryakorlat,
- jogi szakvizsga,
. magyar állampolgárság, cselekvöképesség és btintetlen elóélet,
. vagyon.nyilatkozattéte|i k<itelezettség teljesítése,
. felhasználÓi szintiÍ számítógép ismeret,
. Személygépjármtí és B. kategÓriás jogosífuány
- kézzel írott rovid <inéletrajz

A pá|y ázat elbírál ásánál' elönyt j elent:
- a jog tÖbb szakÍertiletén valÓ jártasság

A pálJy ázatnak tarta|maznia kell a pá|y ánó
- személyes adatait, életutját és szakmai gyakorlatát bemutató é|etrajzát,
. i sko l ai v é gzettsé gét igazol Ó okiratok más o latát,
. három hÓnapnál nem régebbi hatÓsági erkolcsi bizonyitványt,
. adatkezelési nyilatkozatot anÓl, hogy a pá|yázat elbírálásában részt vevók a pá|yázat tarta|máfi
megismerhetik.

A munkakor betoltésének idöpontja: 20Il. szeptember 01.
Apá|yázat benyujtásának határideje: 2011. jrinius 30. napján 12,00 óráigbeérkezóleg
Apá|yázat elbírálása: a Képviselö.testtilet ezt kovetó testiileti Íilésén

(201 l. jrilius hÓnapban)

Apályánat kiírÓja apá|yánat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntart1a.
A pá|y ánat benyuj trísának mÓdj a :
A pá|yázatot Juhászné Árpási Irm4 Györujbarát Kozség Polgármesteréhez (Polgármesteri Hivatal,
908l Gyór jbarát,Liszt F. u. 9., telefon:06-961543-651) kell eljuttatni, postai ki'ildeményként, vaw
személyesen lehet benyrijtani a Polgármesteri Hivatal fentebb jelolt címén, ,jegyzoi pá|yánat,,
megjeltiléssel. A pá|yánattal kapcsolatban érdeklódni szintén a polgármesternél lehet, a Polgármesteri
Hivatal fent megj elolt telefonsámán.

Gyórujbarát, z0I1. május 12.
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