
Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal 
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

 

Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal   

 

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: 
Bács-Kiskun megye, 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90. 

Bács-Kiskun megye, 6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1. 

 

Ellátandó feladatok: 
A Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének helyettesítése, a Vaskúti Közös 

Önkormányzati Hivatal Bátmonostori Kirendeltsége vezetői feladatainak ellátása, a jegyző 

által meghatározott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) és más jogszabályok által a jegyző feladat – és hatáskörébe 

utalt tevékenységek ellátása.  

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Az Mötv. és más jogszabályok által a jegyző feladat – és hatáskörébe utalt tevékenység 

ellátása. 

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése: 

Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal Bátmonostori Kirendeltsége 

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5 

 

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

szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a köztisztviselőket megillető egyéb 

juttatásokról szóló önkormányzati rendelet és a helyi közszolgálati szabályzat az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 
Magyar állampolgárság, 

Cselekvőképesség, 

Büntetlen előélet, 

Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői képesítés, vagy jogi egyetem állam-és 

jogtudományi doktori képesítés, okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, 



Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, figyelemmel a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 247. § (4) bekezdésében foglaltakra is, 

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, 

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  

Hat hónap próbaidő vállalása 

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: 

Jegyzői, aljegyzői vezetői gyakorlat 

B kategóriás jogosítvány, 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
-a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz 

figyelemmel a Kttv.  5. mellékletére is. 

-iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata. 

-30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány 

megkéréséről szóló irat, visszaigazolás másolata 

-nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint, hogy pályázati anyagának 

tartalmát a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik 

-nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan. 

-pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85 §-ai szerinti összeférhetetlenségi 

okok vele szemben nem állnak fenn 

-pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Élő Ferenc jegyző nyújt, a 

06-70-312-90-46-os telefonszámon. 

 

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

megküldésével (6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 447-15/2017, valamint a munkakör megnevezését: 

aljegyző. 

Személyesen: Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90. 

munkaidőben. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az aljegyző személyéről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a jegyző javaslatára Vaskút 

Nagyközség polgármestere és Bátmonostor Község polgármestere dönt. A jogviszony 6 

hónap próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a 

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. 10. 09. 


