
Dunavecse Város Polgármestere 

                         

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

pályázatot hirdet 

 

Polgármesteri Hivatal 

 

jegyző  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidő kikötésével  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út 43.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Jegyzői feladatok- és hatáskörök ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 81. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak, valamint egyéb hatás- és feladatkört adó 

jogszabályba foglaltak szerint.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra „a közszolgálati tisztviselőkről szóló" 

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy Országos 

Közigazgatási vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek 

minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,  



 Jegyzői vagy aljegyzői gyakorlat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. 

melléklete szerint: 

 Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munkakörök, tevékenységek 

leírását, valamint jelenlegi beosztását  

 A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelések  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

 Szakképzettséget és végzettséget igazoló okiratot, vagy azok hiteles másolatát 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörös Sándor polgármester nyújt, a 78/437116 

-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6087 Dunavecse, Fő út 43.) 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2763/2013., 

valamint a munkakör megnevezését: jegyző.  

vagy 

 Személyesen: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatalában (6087 Dunavecse, Fő út 43.) 

Vörös Sándor polgármesternél. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Dunavecse Önkormányzat honlapja – www.dunavecse.hu -  2013. május 8. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunavecse.hu honlapon szerezhet.  


