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Polgárdi Város Önkormányzat Polgármestere  

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

pályázatot hirdet 

Polgárdi Polgármesteri Hivatal  

 

aljegyző  

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.  

Ellátandó feladatok: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§.-ában és egyéb 

jogszabályban előírt jegyzői feladatok helyettesítéséhez kapcsolódó, valamint a jegyző által meghatározott 

egyéb feladatok ellátása.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§.-ában és egyéb 

jogszabályban előírt jegyzői feladatok helyettesítéséhez kapcsolódó, valamint a jegyző által meghatározott 

egyéb feladatok ellátása (személyzeti ügyek a Kttv., Kjt., MT. hatálya alá tartozó munkavállalók 

tekintetében, Igazgatási csoport vezetése, köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi feladatok ellátása, 

képviselő testületi előterjesztések előkészítése, testületi döntések végrehajtása, stb.)  

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
 

Polgárdi Polgármesteri Hivatal  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény , valamint a(z) az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.  
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Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori szakképesítés ,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         Közigazgatási szakvizsga,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Közigazgatásban eltöltött legalább 2 év vezetői tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A 45/2012.(III.20.)Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget, 

szakképzettséget igazoló okirat 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 legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 24.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyikos László nyújt, a 06/22/576/230 -os 

telefonszámon. 

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

(8154 Polgárdi, Batthyány utca 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 1359/2015 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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 nincs helye. A polgármester a jegyző javaslatára nevezi ki az aljegyzőt. 

A próbaidő tartama 6 hónap.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.kozigallas.gov.hu - 2015. április 8. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 8. 


