
Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. 
� (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 

E-mail: fgyphiv@globonet.hu 
 
 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

a képviselő-testület 2012. szeptember 20-ai ülésére 
 

Pályázati kiírás a jegyzői állásra  
 
Határozati javaslat 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzői álláshely betöltésére az 
alábbi pályázatot írja ki:  

Pályázati felhívás 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdés a.), b.) 
pontjában, valamint (5) bekezdésében foglaltak alapján pályázatot hirdet jegyzői álláshely 
betöltésére. 
 
A jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő 
kikötésével.  
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
Munkavégzés helye: Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatala 5525 Füzesgyarmat 
Szabadság tér 1.  
 
Ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal vezetése, munkájának megszervezése, a 
polgármester és a Képviselő-testület feladatai ellátásának segítése a jegyző feladat- és 
hatásköreiről szóló jogszabályok szerint.  
 
A munkakör betöltésének időpontja:  2013. január 01.  
 
Illetmény és juttatás: A Közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  
alapján. 
Pályázati feltételek:  
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel, jogi vagy 

közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége 
által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés,  

- legalább ötévi közigazgatási gyakorlat, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
 
 

 



Elvárt kompetenciák: 
- kiváló szintű tárgyalóképesség, 
- társalgási szintű angol nyelvtudás, 
- empátia, 
- önálló munkavégzési képesség, 
- precizitás, 
- terhelhetőség. 

 
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
- állam- és jogtudományi doktori képesítés, 
- az elmúlt öt évben önkormányzatnál szerzett szakmai, vezetői gyakorlat. 
 
A pályázathoz mellékelni kell:  
- részletes szakmai önéletrajzot a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény  45. § (4) bekezdésben meghatározott adattartalommal, 
- a végzettséget, képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,  
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- szakmai gyakorlatról igazolást, 
- a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseket, 
- nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a képviselő-testület tagjai megismerhetik,  
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni,  
- nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat megtételét vállalja,  
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  
 
Pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv (szolgáltató központ) által történő közzétételtől számított 30 nap.  
 
Pályázati kiírás további közzétételének helye:  
- www.fuzesgyarmat.hu 
- Kábel Tv Füzesgyarmat  
 
A pályázat elbírálása: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat 
benyújtási határidejének lejártát követő ülésén dönt.  
 
A pályázat benyújtásának módja:   
- személyesen Bere Károly polgármester részére   
- postai úton: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Bere Károly polgármester,  

5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1. 
Borítékra kérjük ráírni: „JEGYZŐI PÁLYÁZAT”  

 
Pályázattal kapcsolatos további információ: Bere Károly polgármester T: 66/490-922 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket.  
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerű 
Felelős: Bere Károly  polgármester 
 
Füzesgyarmat, 2012. szeptember 13. 
 
        Bere Károly   
        polgármester 


