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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltésére 

Előterjesztő: Császár László polgármester 

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda 
 Ughy Jenőné aljegyző 
 Nagy Józsefné személyzeti ügyintéző 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata jegyzői tisztségét betöltő dr. Imre Lászlót 
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. május 1-i hatállyal 
a Veszprém Megyei Önkormányzat Főjegyzőjévé nevezte ki, ezáltal Tapol-
ca Város Önkormányzatánál a jegyzői munkakör megüresedett. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekez-
dése értelmében a Képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelően jegyzőt nevez ki.  
A kinevezés határozatlan időre szól.  

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) 10. § (11) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület legké-
sőbb a jegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnését követő harminc 
napon belül írja ki a pályázatot a jegyzői állás betöltésére. 

A Ktv. 8. § (1) bekezdése alapján jegyzővé az nevezhető ki, aki  
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori 

képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szak-
képesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy
az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiak-
ban: OKV) elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jel-
legűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítéssel rendelkezik, és

- legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
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A jogszabály előírásai alapján közszolgálati jogviszony csak büntetlen 
előéletű, cselekvőképes magyar állampolgárral létesíthető.  

A Ktv 10. § (2) bekezdése előírja, hogy „A pályázatot kiíró szerv által meg-
hirdetett pályázatban megjelölt benyújtási határidőt a pályázatot kiíró 
szerv által történő közzétételtől kell számítani. A pályázat benyújtására 
meghatározott idő a pályázati felhívásnak a pályázatot kiíró szerv által 
történő közzétételétől számított tíz napnál nem lehet rövidebb.” 
A Ktv 10. § (3) bekezdése szerinti rendelkezés pedig kimondja: „A pályá-
zatot kiíró szerv a - munkáltatói jogkör gyakorlója által összeállított
munkakörtérképen alapuló - pályázati kiírás meghirdetésével egyidejűleg 
a pályázati kiírást elektronikus úton megküldi a kormányzati személy-
ügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: szolgáltató köz-
pont) részére, amely azt elektronikusan közzéteszi az egységes hozzáférés
biztosítása érdekében.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent megfogalmazottak alap-
ján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör be-
töltésére.

Pályázati feltételek:
 igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudo-

mányi doktori képesítéssel vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítéssel,

 legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
 jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az

Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a
továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes
körűen közigazgatási jellegűnek minősített 
tudományos fokozat alapján adott mentesí-
téssel rendelkezik,

 cselekvőképesség, büntetlen előélet,  
 magyar állampolgárság,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 6 havi próbaidő kikötésének vállalása. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázati kérelmet,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

ványt,
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- az iskolai végzettséget igazoló okleveleket,
bizonyítványokat vagy azok hiteles másola-
tait,

- részletes szakmai önéletrajzot,
- az eddigi szakmai tevékenység bemutatá-

sát és a munkakör ellátására vonatkozó
elképzeléseket,

- igazolást a közigazgatási gyakorlatról,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a nyil-

vános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájá-
rul-e.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint az Egységes Közszolgálati Szabályzat alap-
ján biztosítottak.
A vezetői kinevezés határozatlan idejű közszolgá-
lati jogviszony.
Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- az önkormányzatnál szerzett közigazgatási
gyakorlat,

 - 5 éves vezetői tapasztalat, 
 - B kategóriájú gépjárművezetői engedély 

A pályázat közzétételének helye: Nemzeti Köz-
igazgatási Intézet honlapja; Tapolca Város hon-
lapja.
A pályázat közzétételének ideje: 2011. június 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. júli-
us 20.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási
határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés. 
A munkakör az elbírálást követően 2011. azon-
nal betölthető. 
A pályázatokat Tapolca Város Polgármestere cí-
mére (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) postai úton 
vagy személyesen kell benyújtani, további felvilá-
gosítás a  87/510-126 telefonszámon kérhető.  

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Tapolca, 2011. május 17.

Császár László sk.
polgármester


