
 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala  

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: 

Győr-Moson-Sopron megye, 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. 

 

Ellátandó feladatok: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. törvény, egyéb jogszabályokban meghatározott aljegyzői feladatok 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok. 

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala  

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 8-10 fő  

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 
- Magyar állampolgárság, 

- Cselekvőképesség, 

- Büntetlen előélet, 

- Felsőfokú iskolai végzettség, főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, jogi  

  vagy közigazgatási szakvizsga  

- legalább 5 év közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év szakmai tapasztalat, 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

- Próbaidő vállalása (3 hónap) 

- képviselő-testület a képesítési feltételek alól felmentést nem ad 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:   

- jegyzői, vagy aljegyzői munkakörben eltöltött közigazgatási gyakorlat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
-részletes szakmai önéletrajz - iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsga meglétét igazoló okirat másolata – 

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázónak a munkakörre, a hivatal működésében való 

közreműködésre vonatkozó szakmai elképzelései, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és 

személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e a 

pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását.  

 

 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. január 2. 

A munkakör legkorábban 2012. január 2. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 20. 

 

A Képviselő-testület  fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül érvénytelennek nyilvánítsa! 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ  a 06-99/360-012-es telefonszámon kérhető. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 

címére történő megküldésével (9485 Nagycenk, Gyár u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 1661/2011. valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.nagycenk.hu – 2011. december 10. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. december 10. 

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti  Közigazgatási Intézet  (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által 

a részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

 


