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Előterjesztés 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2012. november 29-ei ülésére, 

a jegyzői álláshely betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása 
napirendhez. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) 
bekezdése értelmében a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.  
A kinevezés határozatlan időre szól, és a kinevezésben a jogviszony létesítésekor legalább három, 
de legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni. 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 120/2012. (IX. 20.)Kt. határozatával 
(lásd. a lejárt határidejű határozatok napirendnél) jegyzői álláshely betöltésére írt ki pályázatot.  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 247 . § (1) 
bekezdése alapján jegyzővé az nevezhető ki, aki - igazgatásszervezői vagy állam- és 
jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és 
jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 
elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján 
adott mentesítéssel rendelkezik, és - legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.  
(A Képviselő-testület a pályázati kiírásban 5 év közszolgálati gyakorlatot írt elő.)  
A jogszabály előírásai alapján közszolgálati jogviszony csak büntetlen előéletű, cselekvőképes 
magyar állampolgárral létesíthető. Nem létesíthető a pályázóval közszolgálati jogviszony, ha 
ezáltal mint köztisztviselő hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba 
kerülne. 
A pályázati kiírás a www.kozigallas.gov.hu  honlapon 2012. szeptember 29. napjától jelent meg. 
A pályázati kiírás Füzesgyarmat város honlapján is ugyanezen időponttól kezdődően közzétételre 
került. A pályázatok benyújtásának határideje 2012. október 29-e volt, az elbírálás határidejének 
a benyújtási határidőt követő testületi ülés került meghatározásra. 
 
A pályázati kiírásra az előírt határidőig 4 pályázat érkezett: 
1. dr. Laskai András 5525. Füzesgyarmat, Vécsey u. 8 sz. alatti lakos 
2. dr. Makai Sándor 4138. Komádi, Dózsa Gy. u. 8 sz.alatti lakos 
3. dr. Strassburger Gyöngyi 5540. Szarvas, Malom u. 42 sz. alatti lakos. 
4. dr. Zakariás János 1063. Budapest, Szinyei Merse u. 34. 2/35 sz. alatti lakos  
 
A Kttv. 45. § (1) bekezdése értelmében pályázati eljárás esetén kinevezést adni csak olyan 
személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. 
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A benyújtott pályázatok borítékbontása 2012. november 19-én 16.00 órakor megtörtént, melynek 
megállapításait jegyzőkönyvbe rögzítettük. A jegyzőkönyvet csatoltuk az előterjesztéshez. 
A pályázati feltételek közül dr. Laskai András nem rendelkezik a pályázati kiírásban feltételként 
megjelölt - legalább ötévi közigazgatási gyakorlattal, valamint a benyújtott dokumentumai nem a 
pályázati kiírásnak megfelelő hitelesített másolatok. Ezért a pályázata nem befogadható.  
 
A pályázati feltételek közül dr. Zakariás János nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási 
szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen 
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel, valamint a 
benyújtott dokumentumai nem a pályázati kiírásnak megfelelő hitelesített másolatok. Ezért a 
pályázata nem befogadható.  
 
A két nem befogadott pályázat íróját értesítettük a borítékbontás eredményéről és részükre 
visszaküldtük a pályázati anyagukat. 
 
dr. Makai Sándor és dr.Strassburger Gyöngyi pályázata megfelelt a pályázati kiírásnak, 
azért befogadható és a testület elé terjeszthető 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek 2 pályázat felel 
meg. 
 
A két befogadható pályázót a borítékbontás eredményéről szóló értesítés mellett, tájékoztattuk a 
meghallgatás időpontjáról, emellett meghívót küldtünk ki részükre. 
 
Mindkét pályázó hozzájárult a jegyzői munkakörre kiírt pályázat nyilvános ülésen történő 
tárgyalásához, ebből következően a pályázatok elbírálására nyilvános ülésen kerül sor. 
 
A kinevezés mellőzhetetlen feltétele egyebek között az illetmény jogszabályi rendelkezések 
figyelembe vételével történő megállapítása, ami jelen esetben a kinevező: Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik. 
A Kttv. 255. § (1) bekezdése d) pontja alapján a 3000-10000 fős település település jegyzőjének 
alapilletménye az illetményalap 7,75-szorosa.  
A Kttv. 256. § (1) bekezdés előírja, hogy a jegyző vezetői illetménypótlékra jogosult, melynek 
mértéke a 3000-10000 fős település település jegyzőjének esetében az alapilletményének 20 %-a. 
 
Fentiek alapján a megválasztásra kerülő jegyző illetménye az alábbiak szerint 
állapítható meg: 
- alapilletmény: 38.650 x 7,75 = 299.538,- Ft 
- vezetői pótlék: 299.538x 20 % = 59.908,- Ft 
Összesen: 359446,- Ft 
Kerekítve: 359.400,- Ft 
================================================ 
a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázatról a képviselő-testület legkésőbb a pályázat benyújtására 
előírt határidőt követő legközelebbi ülésén  minősített szótöbbséggel dönt. A pályázat 
eredményéről a pályázókat haladéktalanul, de legkésőbb a pályázat elbírálásától számított 8 
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napon belül írásban kell tájékoztatni. Az eredménytelenül pályázóknak az értesítéssel egyidejűleg 
a teljes pályázati anyagukat vissza kell küldeni. 
 
A Kttv. 247. § (5) bekezdése előírja, hogy a pályázati eljárás eredménytelensége esetén harminc 
napon belül újabb pályázatot kell kiírni. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázók meghallgatására a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság 2012. november 26-i ülésén, valamint a mai testületi ülésen került, illetve 
kerül sor. 
Tekintettel a pályázatok terjedelmére az előterjesztéshez a pályázati dokumentumok nem kerültek 
csatolásra. A teljes pályázati anyagok a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában megtekinthetők. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jegyzői pályázatokra vonatkozó előterjesztést, 
a pályázati anyagokat megvitatni, illetőleg döntését meghozni szíveskedjen. 
 
1. Határozati javaslat: 
...../2012.(XI.29.)Kt.hat 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzői álláshely betöltésére 
benyújtott pályázata alapján DR. MAKAI SÁNDOR  4138. Komádi, Dózsa Gy. u. 8 sz.alatti 
lakost 2013. január 01-i hatállyal, meghatározatlan időre, 6 hónap próbaidővel Füzesgyarmat 
Város Jegyzőjévé  k i n e v e z i . 
 
Illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak szerint 

- alapilletmény: 38.650 x 7,75 = 299.538,- Ft 
- vezetői pótlék: 299.538x 20 % = 59.908,- Ft 
Összesen: 359446,- Ft 
Kerekítve: 359.400,- Ft 
================================================ 

összegben állapítja meg. 
Felkéri Füzesgyarmat Város Polgármesterét, hogy az alkalmazási okmányok előkészítéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
2. Határozati javaslat: 
...../2012.(XI.29.)Kt.hat 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzői álláshely betöltésére 
benyújtott pályázata alapján DR. STRASSBURGER GYÖNGYI 5540. Szarvas, Malom u. 42 
sz. alatti lakost  2013. január 01-i hatállyal, meghatározatlan időre, 6 hónap próbaidővel 
Füzesgyarmat Város Jegyzőjévé  k i n e v e z i . 
Illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak szerint 

- alapilletmény: 38.650 x 7,75 = 299.538,- Ft 
- vezetői pótlék: 299.538x 20 % = 59.908,- Ft 
Összesen: 359446,- Ft 
Kerekítve: 359.400,- Ft 
================================================ 

összegben állapítja meg. 
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Felkéri Füzesgyarmat Város Polgármesterét, hogy az alkalmazási okmányok előkészítéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
3. Határozati javaslat: 
...../2012.(XI.29.)Kt.hat 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzői álláshely betöltésére  kiírt 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
Felhívja Füzesgyarmat Város Polgármesterét, hogy az ismételt pályázati eljárással kapcsolatosan 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 30 nap, vagy azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. november 21. 
 

 
 
 
 
   

 
 

Bere Károly  
polgármester 


