
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki

jegyzői állás betöltésére

A munkakör a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1)
bekezdése, a 10. §-a, valamint a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 36. § (1)
bekezdése alapján kerül betöltésre.

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:
Kengyel Községi Polgármesteri Hivatal 5083. Kengyel, Szabadság u. 10.

Ellátandó feladatok:
A polgármesteri hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a köztisztviselők
felett, a jogszabályok által meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatok
ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A polgármesteri hivatal vezetése, az önkormányzathoz kapcsolódó feladatok
ellátása, a hatáskörébe utalt államigazgatási jogok gyakorlása

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Polgármesteri Hivatal 5083. Kengyel, Szabadság út 10.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14 fő

Pályázati feltételek:
- állam-és jogtudományi doktori képesítés, okleveles közigazgatási menedzser,

vagy főiskolai igazgatás szervezői képesítés
- önkormányzatnál eltöltött legalább öt éves vezetői gyakorlat
- közigazgatási szakvizsga
- büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó aki:
- jogi szakvizsgával
- anyakönyvvezetői szakvizsgával,
- európai uniós pályázati gyakorlati ismeretekkel,
- minőségirányítási gyakorlati ismeretekkel rendelkezik.



A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó személyes adatait,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt ( illetve a megkéréséről szóló

igazolást)
- végzettségeket igazoló okirat (ok) másolatát
- részletes szakmai önéletrajzot,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettséget
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban részt

vevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul
Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény rendelkezései alapján.

A munkakör 2011. február 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje : 2010. november 15.

A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidőt követő első képviselő-
testületi ülés, 2010. november 25.

A pályázatokat az alábbi címre kell küldeni: Kengyel Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
A borítékra a következőket kérjük ráírni: „jegyzői pályázat”, 3228/2010. azonosító
számot.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Nagy Szilárd polgármester úr ad.
A hivatal telefonszáma: 56/583-400.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
Megyei Néplap 2010. november 02.
https://kozigallas.gov.hu honlapon 2010. november 02.


