
Celldömölk Város Polgármestere 
                         

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

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal  
Titkárság 

 
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: 

Vas megye, 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Titkársági, testületi feladatok (I. melléklet 22. pont); Szociális igazgatási feladatok (I. 
melléklet 18. pont); Belügyi igazgatási feladatok (I. melléklet 1, pont)  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének helyettesítése. A Titkárság 
szervezeti egység vezetése. A közös hivatal illetékességi területéhez tartozó községek szakmai 
segítése.  
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
 
Titkárság  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 20  

Jogállás, illetmény és juttatások: 



A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 
         Cselekvőképesség, 
         Büntetlen előélet, 
         Főiskola, igazgatásszervező vagy egyetemi szintű állam és jogtudományi doktori 

vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,  
         Legalább két év közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
         B kategóriás jogosítvány,  
         Közigazgatási szakvizsga,  
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

   Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okirat 
másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázat anyagának tartalmát, és személyes adatait a pályázat 
elbírálásában résztvevők megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 7.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Gábor jegyző nyújt, a 
0695777801 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C184/0 /201 , 
valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázókat a jegyző és a polgármester hallgatja meg. A jegyző javaslata alapján a 
kinevezésről a polgármester dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 14.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.celldomolk.hu - 2013. február 22. 
         Az önkormányzat hirdetőtábláján - 2013. február 22. 


