
Celldömölk Város Önkormányzata 
                        

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

pályázatot hirdet 

Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala  
Polgármesteri Hivatal 

 
jegyző 

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. 

Ellátandó feladatok: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§.-ban, valamint egyéb 
jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladatok és hatáskörök ellátása a 
polgármesteri hivatal illetékességi területén. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát. Gondoskodik az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ellátja a jogszabályok által 
hatáskörébe utalt feladatokat. Gyakorolja a.köztisztviselők, és az egyéb 
jogviszonyban állókkal kapcsolatban a munkáltatói jogokat. 
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  



 
Polgármesteri Hivatal  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 50 fő 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) Ktv.45.§.(2) bek. 
d.pontja szerint. rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 
         Cselekvőképesség, 
         Büntetlen előélet, 
         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori 

képesítéssel, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel 
rendelkezik, 

         Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat, 

         Közigazgatási szakvizsga, 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A végzettséget igazoló okiratok másolata. Szakmai gyakorlat igazolása. 
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában 
szereplő személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozata arról, hogy kéri-e, az előkészítő 
bizottsági ülésen, a testületi ülésen, zárt ülés tartását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2011. december 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyuricza Imre nyújt, a 
0695525815 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, 
Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 



szereplő azonosító számot: C/5295/0/2011 , valamint a munkakör 
megnevezését: jegyző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Beérkezett pályázatok előzetes szűrése, a kiírásnak megfelelő pályázatok bizottsági 
előkészítése. Szakbizottsági tárgyalás. Testületi ülésen, döntés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         KSZK Honlap - 2011. szeptember 9. 
         Új Kemenesalja - 2011. szeptember 8. 

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


