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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i üléséről. 

 

Napirend: Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása    

 

308/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról   

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői álláshelyre vonatkozó pályázati 

kiírást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok értékelésével, előkészítő 

bizottságként, az Abony Város Önkormányzat Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságát 

bízza meg.  

 

3. A Képviselő – testület az előkészítő bizottság értékelése alapján, a benyújtott pályázatok 

formai hiányosságainak pótlására, 5 napos határidővel, lehetőséget biztosít. 

 

4. A pályázati kiírást Abony város honlapján és a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv honlapján közzé kell tenni. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza az aljegyzőt az egyes pontokban foglalt feladatokkal 

kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős: Dr. Vörös Mária aljegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Vörös Mária aljegyző 

3. Valamennyi osztályvezető 

4. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 

 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

Kivonat hiteléül: Abony, 2011. szeptember 30. 

 

Polónyi Éva   jkv. 
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308/ 2011. (IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

 

A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény ( továbbiakban Ktv.) 8. és 10. §-a 

alapján pályázatot hirdet Abony Város Önkormányzata jegyzői állásának betöltésére: 

 

Munkahely: Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala   

                      2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A vezetői beosztás időtartama: határozatlan időre szóló kinevezés, 6 hónap próbaidő 

kikötésével. 

Ellátandó feladatok: Polgármesteri Hivatal vezetése, jegyzői feladatok ellátása 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra Ktv. rendelkezései és belső 

szabályzat az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:  

- Magyar állampolgárság 

- Cselekvőképesesség 

- Büntetlen előélet 

- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az 

Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes 

körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés 

- legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat 

- legalább 3 éves vezetői gyakorlat 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

- Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

-  a pályázó szakmai életrajzát,  

-  a pályázó szakmai - vezetői programját 

-    az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerhessék, 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a képviselő-testület zárt, vagy nyílt ülésen 

tárgyalja 

 

A pályázat benyújtásának határideje: közzétételtől számított 30. nap 12 óráig kell            

megérkeznie a pályázatnak a megadott címre. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: A Képviselő – testület az előkészítő bizottság értékelése 

alapján, a benyújtott pályázatok formai hiányosságainak pótlására, 5 napos határidővel, 

lehetőséget biztosít. 

A pályázatokról a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő testületi ülésen dönt. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal 
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Egyéb információk: A pályázatot Dr. Vörös Mária aljegyzőnek címezve, zárt borítékban  

                                 kell beadni. A borítékon kérjük feltüntetni: „ Jegyzői pályázat” 

Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Kovács Teodóra Humán 

Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető az 53/360 135 

telefonszámon ad.  

 

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

 

 

 


