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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Az aljegyzı közszolgálati jogviszonyának 2008. február 14. napjával történı 
megszüntetésével egyidejőleg intézkedni kell a megüresedı aljegyzıi munkakör pályázat 
útján történı betöltésérıl. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdése szerint a 
képviselı-testület a jegyzı javaslatára aljegyzıt nevez ki. 

 

A köztisztviselık jogállásáról szóló többször módosított XXIII. törvény 7.  § (1) és 8. § (1) 
bekezdése rendelkezik az aljegyzı kinevezésének feltételeirıl az alábbiak szerint: 

- magyar állampolgárság, büntetlen elıélet,  

-igazgatás-szervezıi vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles  
közigazgatási  menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, 

- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat. 

 

Az aljegyzı helyettesítésére az SZMSZ rendelkezését kell alkalmazni. 

 

 

Javaslom a Képviselı-testületnek, az aljegyzıi állásra pályázatot hirdessen meg a Belügyi 
Közlönyben. 

 

 



 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT:  

 

Békés Város Képviselı-testülete a megüresedı aljegyzıi állás betöltésére pályázatot ír ki a 
csatolt melléklet alapján. 

       Határid ı: intézkedésre azonnal  

       Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

       

 

 

 

 

 

Békés, 2008. február 7. 
Izsó Gábor 
Polgármester 

 
…………………….. 
   Jogi ellenjegyzı  
 
 
……………………. 
Pénzügyi ellenjegyzı  
 



Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
pályázatot hírdet  

Békés Város aljegyzıi munkakör  
betöltésére 

 
A kinevezés határozatlan idıre szól, 3 hónap próbaidı kikötésével. 
A munkakört teljes munkaidıben kell ellátni. 
 
 
A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez szükséges feltételek: 
 

- Igazgatás-szervezıi vagy állam –és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 
közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, 

- magyar állampolgárság, 
- büntetlen elıélet, 
- cselekvıképesség, 
- legalább 2 év közigazgatási területen szerzett gyakorlat. 

 
Elınyt jelent: 
 

- vezetıi gyakorlat. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

- motivációs levelet, fényképes szakmai önéletrajzot, 
- az aljegyzıi munkakörhöz kapcsolódó szakmai elképzelést, 
- végzettséget igazoló oklevelek másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot. 

 
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
rendelkezései és a Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata elıírásai szerint. 
 
A pályázat benyújtásnak módjára és határidejére vonatkozó elıírások: 
 
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani Békés Város Polgármesteréhez 
(5630 Békés, Petıfi u. 2.) Izsó Gábor polgármesternek címezve. 
 
A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstıl számított 30 nap. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı elsı Képviselı-testületi 
ülés. 
A Képviselı-testület a jegyzı javaslatát figyelembe véve értékeli a pályázatokat, ennek 
függvényében személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázók a pályázat eredményérıl 
az elbírálást követıen értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázókat értesítjük, benyújtott 
anyagát visszaküldjük. 
Az álláshely az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 


