
 
Füzesgyarmat Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  
 

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: 
Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
A jegyző alapvető feladat- és hatáskörét a központi jogszabályok, valamint a helyi 
önkormányzati rendeletek határozzák meg. 
 
Ellátandó feladatok: 
Az önkormányzat jegyzői feladatainak ellátása Füzesgyarmat városában, a Füzesgyarmati 
Polgármesteri Hivatal vezetése, a köztisztviselők feletti munkáltatói feladatok ellátása. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
 
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 45 fő 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
                    
Pályázati feltételek: 
 Magyar állampolgárság, 
        Cselekvőképesség, 
        Büntetlen előélet, 
       Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés  
 Közigazgatási szakvizsga vagy Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes 

körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 
        Legalább 3 év közigazgatási szakmai gyakorlat, 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
          3 hónapos próbaidő kikötésének vállalása  
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Jogi egyetemi végzettség, 
            Alap szintű ECDL számítógépes ismeret, 
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 jogosítvány, saját gépkocsi, 
 helyben lakáshoz szolgálati lakást biztosítunk. 
 
Elvárt kompetenciák:  
         önálló, gyors, precíz munkavégzés, nagyfokú terhelhetőség, kiváló kommunikációs és 
problémamegoldó készség 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
         szakmai önéletrajz, iskolai végzettség és szakvizsga meglétét igazoló okirat másolata, 3  
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkéréséről szóló igazolás, nyilatkozat, 
hogy vállalja személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezelését, nyilatkozat 
cselekvőképességről 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontját követő 10. 
nap 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
         Személyesen, vagy postai úton: Bere Károly polgármester Füzesgyarmati Polgármesteri 
Hivatal, Békés Megye, 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatról Bere Károly polgármester dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási 
jogát indokolási kötelezettség nélkül fenntartja. A borítékon fel kell tüntetni "Jegyzői állás 
pályázat". 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 28. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 www.fuzesgyarmat.hu   2015.december 2. 
 
További információ: telefonon 66/491-956-on dr. Makai Sándor c. főjegyző biztosít.  
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 7. 
 
Füzesgyarmat, 2015. december 1. 
 

 
Bere Károly 
polgármester 

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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