
Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal  

                         
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet 

Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal  

 

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: 

Fejér megye, 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

meghatározott jegyzői feladatok. Egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és 

hatáskörébe utalt teendők ellátása.  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 20 fő  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 

tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 

irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 



         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Főiskola, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori 

képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         B kategóriás jogosítvány,  

         Közigazgatási szakvizsga,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         legalább 2 év közigazgatási gyakorlat  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         jegyzői munkakörben eltöltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz a Kttv. 5.sz. mellékletében foglalt kötelező 

adattartalommal, továbbá a 45/2012.(III.20.)Korm. rendelet 8.§. és 1.sz. 

mellékletében foglaltak alapján, iskolai végzettséget igazoló okiratok 

másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a 

munkakör ellátásához kapcsolódó szakmai vezetői elképzelések, a 

közigazgatási, valamint a vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata,  

         A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén vele szemben 

összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi 

büntetés hatálya alatt, vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

teljesítését, továbbá hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyikos László 

polgármester nyújt, a 22-576-230 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal címére 

történő megküldésével (8154 Polgárdi, Batthyány utca 132. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

1805/2015 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  



         www.kozigallas.gov.hu - 2015. május 22. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné 

nyilvánítsa. Fenntartja továbbá azon jogot, hogy a formai követelményeknek nem 

megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítsa. A pályázati eljárásban 

hiánypótlásnak helye nincs. A próbaidő tartama 6 hónap.  
 


