
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 7758

Intézményi iktatószám: 94/2023/müi

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

aljegyző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző helyettesítése, a törvényesség megtartása, a 
Képviselő-testületek, a bizottságok elé kerülő előterjesztések alaki, tartalmi, törvényességi 
szempontoknak megfelelően való előkészítése, helyi rendeletek alkotásának, módosításának 
előkészítése és elkészítése, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. 
Közreműködik a helyi önkormányzati rendeletek kihirdetésében, hatályos rendeletek egységes 
szerkezetbe foglalásában.

Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes 
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Medgyesegyháza

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók. Kinevezéskor hat hónap 
próbaidő kerül kikötésre.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú szakképzés, Jog, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező 
alapképzési vagy jogász, államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség
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Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Együttműködés (alap)

- Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)

- Kommunikációs készség (vezetői)

- Vezetői funkciók ellátása (vezetői)

- Terhelhetőség (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

- adatkezelési nyilatkozat

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.08. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok elbírálásával kapcsolatosan a jegyző javaslatának 
figyelembevételével a polgármester dönt. A döntéshozó fenntartja a visszavonás, valamint a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.13. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www. medgyesegyhaza.hu és 
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.15.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
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