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E l ő t e r j e s z t é s  

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. augusztus 30-án tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d:  Aljegyzői pályázat kiírása                                                             

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos polgármester 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-

testület a jegyző javaslatára aljegyzőt nevez ki a jegző helyettesítésére és a jegyző által meghatározott 

feladatok ellátására. 

dr. Sovák Erika aljegyző közszolgálati jogviszonya hivatalunknál 2012.08.14. napjával a Nemzeti 

Államigazgatási Központhoz történő végleges áthelyezésével megszűnt. 

 

Idézett jogszabály rendelkezése szerint városban kötelező aljegyző kinevezése, az állás betöltéséhez 

pedig a pályázat kiírása, az eljárás lefolytatása. 

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázók közül a jegyző javaslatot tesz az eljegyző személyére. Az 

aljegyző kinevezéséről a képviselő-testület a javaslatnak megfelelően dönt. A döntés minősített 

többséget igényel. A kinevezés határozatlan időre szól. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az aljegyzői tisztség betöltésére írjon ki pályázatot. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az aljegyzői tisztség betöltésére pályázatot 

hirdet. Felkéri Zsombok Lajos polgármestert, hogy gondoskodjon az alábbi pályázati kiírás 

kihirdetéséről. 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 

aljegyző munkakör betöltésére 

 

A közszolgálati jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Ellátandó feladatok: a jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok elvégzése, a 

Polgármesteri Hivatalon belül a Hatósági Iroda vezetése. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi közszolgálati 

szabályzat rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:  

 magyar állampolgárság, 
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 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés, 

 közigazgatási vagy jogi szakvizsga, 

 legalább 10 év közigazgatási és legalább 5 év közigazgatási vezetői gyakorlat, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

 3 hónap próbaidő kikötésének vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 a képesítést igazoló okiratok másolata, 

 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes 

pályázati iratanyagba betekinthetnek, 

 a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 

hozzájárul-e. 

A munkakör betölthető:  a pályázat elbírálását követő hónap 1. napjától. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 20. napjáig beérkezően. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Szatmári Ibolya jegyző nyújt a 85/330-515-

ös telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Lengyeltóti Város Jegyzőjéhez címezve (8693 

Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.), illetve személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 7112/2012., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Lengyeltóti, 2012. augusztus 23. 

         

                        Zsombok Lajos     

              polgármester  

 

 

 

Az előterjesztést készítette:    Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska             Dr. Szatmári Ibolya 

hatósági ir.vez., mb. aljegyző    jegyző 


