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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére 

 
Tárgy:  Pályázati felhívás aljegyzői munkakör betöltésére  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dr. Tahon Róbert 2012. március 1-jétől látja el Hivatalunk jegyzői feladatait, mivel az 
aljegyzői munkakör megüresedett, ezért a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.) 247. §-a alapján pályázatot kell kiírni az aljegyzői munkakörre. 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 36. § (1) 
bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
 
„A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A képviselő-testület a jegyző, a főjegyző 
javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – községben kinevezhet, más 
önkormányzatnál kinevez aljegyzőt a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott 
feladatok ellátásra. A kinevezés határozatlan időre szól.” 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § -a értelmében kinevezést 
adni csak olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek 
megfelelt.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – az aljegyzői feladatok ellátása érdekében – 
döntsön az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás kiírásáról és az alábbi 
határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 

 
Határozati javaslat: 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletében meghatározott feltételekkel pályázati felhívást tesz közzé aljegyzői munkakör 
betöltésére. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet hivatalos honlapján, valamint a helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Budapest, 2012. március 9. 
 
 

Wintermantel Zsolt 
  
 
Az előterjesztést készítette: Kassai Endre és Molnár Andrea 



 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

aljegyzői munkakör betöltésére 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

aljegyzői munkakör betöltésére. 

 

Szervezeti egység megnevezése: 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,  
1041 Budapest, István út 14. 

 
Ellátandó feladat: 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatok. 

 

Pályázati feltételek: 

- állam és jogtudományi egyetemi, igazgatásszervezői, vagy okleveles közigazgatási 

menedzser szakképesítés; 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 

elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos 

fokozat alapján adott mentesítés; 

- magyar állampolgárság; 

- büntetlen előélet; 

- legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat; 

- fővárosban, fővárosi kerületben vagy megyei jogú városban szerzett legalább 2 éves 

jegyzői vagy aljegyzői gyakorlat; 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előny: 

- felsőfokú idegennyelv-tudás; 

- helyismeret. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- részletes szakmai önéletrajzot; 

- az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseket; 

- a képesítést igazoló okiratok másolatát; 



- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a 

teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek; 

- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 
hozzájárul-e. 
 

 
A kinevezés határozatlan időre szól.  
 
A kinevezés és az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény és a Képviselő-testület döntése alapján történik. Az önkormányzat szolgálati 
lakást nem tud biztosítani. 
 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő közzététel napja: 2012. április 16. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15. 

 

A pályázat elbírálója:  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete; 1041 Budapest, 
István út 14. 
 

A pályázat elbírálásának határideje:  

A benyújtási határidő lejártát követően, a júniusi Képviselő-testületi ülésen. 

 

Az állás betölthető: 2012. július 1. 

 

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „aljegyzői pályázat” megjelöléssel Budapest 
Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármesterének címezve kell benyújtani az alábbi címre: 
1041 Budapest, István út. 14. 
 

További információ:  

Kassai Endre főosztályvezető: 06-1/231-31-43 

 

Megjegyzés:  
 
Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – 
megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak. 
 

 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 


