
2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 136-8 /2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Ughy Jenőné aljegyző 
   Nagy Józsefné önkormányzati ügyintéző 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság

Meghívottak:
dr. Csiki Gábor 1037. Budapest, Aranyvölgy u. 27.
dr. Hoffmann Péter 8400. Ajka, Móricz Zs. u. 1/C.
dr. Ornódi Lívia 8600. Siófok, Mikszáth K. u. 103.

 dr. Tanács Péter Zsolt   1152. Budapest, XV. Rákosmező köz 9/B. 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36.
§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogsza-
bályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A 
kinevezés határozatlan időre szól. A kinevezésben a jogviszony létesítésekor le-
galább három, de legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni. 

Tapolca Város Polgármesteri Hivatalában a jegyzői munkakör 2011. május 1. 
napjától megüresedett, a jegyzői feladatok ellátását, a jegyző helyettesítését ezen 
időponttól kezdődően az aljegyző látja el. Tapolca Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 2012. február 17-én megtartott ülésén 20/2012.(II.17.) képviselő-
testületi határozatával pályázatot írt ki a jegyzői munkakörre. 

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 közigaz-
gatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság el-
nöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és

- legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.

A jogszabály előírásai alapján közszolgálati jogviszony csak büntetlen előéletű, 
cselekvőképes magyar állampolgárral létesíthető. Nem létesíthető a pályázóval 
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közszolgálati jogviszony, ha ezáltal mint köztisztviselő hozzátartozójával irányí-
tási, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. 

A pályázati kiírás a www.kozigallas.gov.hu honlapon jelent meg 2012. február
28. napjától. A pályázati kiírás Tapolca város honlapján is ugyanezen időponttól 
kezdődően közzétételre került. A pályázatok benyújtásának határideje 2012. jú-
nius 30-a volt, az elbírálás határidejének 2012. szeptember 30-a került megha-
tározásra.

A pályázati kiírásra az előírt határidőig 4 pályázat érkezett: 

1. dr. Csiki Gábor 1037. Budapest, Aranyvölgy u. 27.
2. dr. Hoffmann Péter 8400. Ajka, Móricz Zs. u. 1/C.
3. dr. Ornódi Lívia 8600. Siófok, Mikszáth K. u. 103.
4. dr. Tanács Péter Zsolt 1152. Budapest, XV. Rákosmező köz 9/B. 

A pályázati határidő lejártát követően 2012. július 2-án – a pályázati kiírásban 
meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok nélkül – csupán egy önéletrajzot
nyújtott be emailben dr. Kerékgyártó Gyöngyi 1119. Budapest, Fehérvári út
141. szám alatti pályázó.

A kinevezés feltétele, hogy a döntés meghozatala előtt a pályázó a jogszabályban 
meghatározott követelményeket eredeti, vagy hiteles okiratokkal igazolja. Erre
való tekintettel a pályázóknak legkésőbb a képviselő-testület üléséig az erkölcsi 
bizonyítványt eredetben pótolniuk kell, illetve a képzettségüket igazoló okirato-
kat eredetben is be kell mutatniuk.

A Kttv. 45. § (1) bekezdése értelmében pályázati eljárás esetén kinevezést adni
csak olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltéte-
leknek megfelelt.

A pályázati feltételek közül dr. Hoffman Péter erkölcsi bizonyítványt nem csatolt
be, bár jelezte, hogy szükség esetén bemutatja. Dr. Tanács Péter Zsolt a va-
gyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról nem nyilatkozott, illetőleg dr. 
Ornódi Lívia úgy nyilatkozott, hogy rendelkezik érvényes vagyonnyilatkozattal.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
4 pályázat felel meg azzal a feltétellel, hogy a pályázatok elbírálásig az előzőek-
ben említett hiányosságokat a pályázók pótolják.

A négy pályázó – a meghallgatás és az elbírálás időpontjáról szóló értesítéssel 
egyidejűleg – felhívást kapott a hiányzó dokumentumok, nyilatkozatok pótlásá-
ra, illetőleg az iskolai végzettségre, szakvizsgákra, egyéb képesítésre, képzettség-
re vonatkozó bizonyítványok, a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány –
a meghallgatást megelőzően – eredetben történő bemutatására. 

Valamennyi pályázó hozzájárult a jegyzői munkakörre kiírt pályázat nyilvános 
ülésen történő tárgyalásához,  ebből következően a pályázatok elbírálására nyil-
vános ülésen kerül sor.
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A kinevezés mellőzhetetlen feltétele egyebek között az illetmény jogszabályi ren-
delkezések figyelembe vételével történő megállapítása, ami jelen esetben a kine-
vező: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik. 

A Kttv. 255. § (1) bekezdése d) pontja alapján a kistérségi társulás székhely te-
lepülés jegyzőjének alapilletménye az illetményalap 8,25-szorosa. A törvény 
rendelkezései alapján Tapolca Város Képviselő-testülete 40/2004.(IX.13.) Kr. 
számú rendeletével Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére 
illetménykiegészítést állapított meg, mely a rendelet 2. §-a értelmében a felsőfo-
kú iskolai végzettséggel rendelkező valamennyi köztisztviselő esetében az alapil-
letmény 8 %-a.

A Kttv. 256. § (1) bekezdés előírja, hogy a jegyző vezetői illetménypótlékra jogo-
sult, melynek mértéke a kistérségi társulás székhely településének jegyzője ese-
tében az alapilletményének 40 %-a.

Fentiek alapján a megválasztásra kerülő jegyző illetménye az alábbiak szerint 
állapítható meg:

- alapilletmény: 38.650 x 8,25 = 318.863,- Ft
- vezetői pótlék: 318.863 x 40 %            = 127.545,- Ft 
- 8 % illetménykiegészítés 318.863,- x 8 % = 25.509,- Ft

Összesen: 471.917,- Ft

Kerekítve: 471.900,- Ft
================================================

Az Egységes Közszolgálati Szabályzat 5. § (3) bekezdése értelmében a jegyzői ál-
lás betöltésére kiírt pályázatról a képviselő-testület legkésőbb a pályázat benyúj-
tására előírt határidőt követő legközelebbi ülésén dönt. 

A pályázat eredményéről a pályázókat haladéktalanul, de legkésőbb a pályázat 
elbírálásától számított 8 napon belül írásban kell tájékoztatni. Az eredményte-
lenül 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 az 
Ügyrendi Bizottság 2012. szeptember 25-i ülésén kerül sor.

Tekintettel a pályázatok terjedelmére az előterjesztéshez – a csatolt kimutatáson 
kívül – mellékletként a pályázatok, az azokhoz csatolt iskolai végzettséget, kép-
zettséget igazoló bizonyítványok, nyilatkozatok, erkölcsi bizonyítványok, egyéb –
az előterjesztés tartalmát nem befolyásoló – dokumentumok nem kerültek csa-
tolásra. A teljes pályázati anyagok a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iro-
dáján megtekinthetők. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jegyzői pályázatokra vonatkozó elő-
terjesztést, a pályázati anyagokat megvitatni, illetőleg döntését meghozni szíves-
kedjen.

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegy-
zői munkakörre benyújtott pályázata alapján 

DR. CSIKI GÁBOR
1037. Budapest, Aranyvölgy u. 27.

szám alatti lakost
2012. _______________-i hatállyal

Tapolca Város Jegyzőjévé 
k i n e v e z i .

Illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, va-
lamint a hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint
- alapilletmény: 318.863,- Ft
- vezetői pótlék:                          127.545,- Ft 
- 8 % illetménykiegészítés 25.509,- Ft
Összesen: 471.917,- Ft,
Kerekítve: 471.900,- Ft
============================================
összegben állapítja meg.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy az alkalmazási
okmányok előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

Határidő:  azonnal 
Felelős:    Polgármester

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegy-
zői munkakörre benyújtott pályázata alapján 

DR. HOFFMANN PÉTER
8400. Ajka, Móricz Zs. u. 1/C

szám alatti lakost
2012. _______________-i hatállyal

Tapolca Város Jegyzőjévé 
k i n e v e z i .
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Illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, va-
lamint a hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint
- alapilletmény: 318.863,- Ft
- vezetői pótlék:                          127.545,- Ft 
- 8 % illetménykiegészítés 25.509,- Ft
Összesen: 471.917,- Ft,
Kerekítve: 471.900,- Ft
============================================
összegben állapítja meg.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy az alkalmazási
okmányok előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

Határidő:  azonnal 
Felelős:    Polgármester 

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegy-
zői munkakörre benyújtott pályázata alapján 

DR. ORNÓDI LÍVIA
8600. Siófok, Mikszáth K. u. 103.

szám alatti lakost

2012. _______________-i hatállyal
Tapolca Város Jegyzőjévé 

k i n e v e z i .

Illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, va-
lamint a hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint
- alapilletmény: 318.863,- Ft
- vezetői pótlék:                          127.545,- Ft 
- 8 % illetménykiegészítés 25.509,- Ft
Összesen: 471.917,- Ft,
Kerekítve: 471.900,- Ft
============================================
összegben állapítja meg.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy az alkalmazási
okmányok előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

Határidő:  azonnal 
Felelős:    Polgármester 
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IV.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegy-
zői munkakörre benyújtott pályázata alapján 

DR. TANÁCS PÉTER ZSOLT
1152. Budapest, XV., Rákosmező köz 9/B. 

szám alatti lakost

2012. ___________-i hatállyal
                    Tapolca Város Jegyzőjévé 

k i n e v e z i .

Illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, va-
lamint a hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint
- alapilletmény: 318.863,- Ft
- vezetői pótlék:                          127.545,- Ft 
- 8 % illetménykiegészítés 25.509,- Ft
Összesen: 471.917,- Ft,
Kerekítve: 471.900,- Ft
============================================
összegben állapítja meg.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy az alkalmazási
okmányok előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

Határidő:  azonnal 
Felelős:    Polgármester 

V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegy-
zői munkakörre kiírt pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja.

Felhívja Tapolca Város Polgármesterét, hogy az ismételt
pályázati eljárással kapcsolatosan a szükséges intézkedé-
seket tegye meg.

Határidő:  30 nap 
Felelős:     Polgármester 

Tapolca, 2012. szeptember 13.
Császár László
polgármester
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PÁLYÁZATOK ÖSSZESÍTÉSE

JEGYZŐI MUNKAKÖR 

So
rsz
.

N é v / életkor Lakcím Erkölcsi Iskolai végzettségek,
bizonyítvány másolatok

Önéletrajz, szakmai
tev.

Egyéb Nyilatkozatok

1. dr. Csiki Gábor
37 éves

Buda-
pest

Van má-
solatban
(2012.

Államigazgatási Főiskola 
igazgatás-szervező 

Pécsi Tudományegyetem
jogász

Önéletrajz, szakmai te-
vékenység, elképzelések

csatolva
Közig.gyak: kb.9 év
Vezetői tapasztalat: 

kb. 8 év

- jogszabályszerk. szakjo-
gász

- jogi szakvizsga
- közigazgatási szakvizsga
- Nyelvvizsga: nincs
- Gjmű vezetői eng.: nem 

nyilatkozott

- nyílt ülésen tár-
gyaláshoz, pályá-
zatba való betekin-
téshez

- vagyonnyilatkozat-
tételhez

2. dr. Hoffman Péter
36 éves

Ajka Nincs, de
tudja
hozni

Pázmány P. Kat. Egyetem
jogász

Tanárképző Főiskola 
francia szakos nyelvtan-

ár

Önéletrajz, szakmai ta-
pasztalat, szakmai el-
képzelések csatolva
Közig.gyak. kb. 9 év
Vezetői tapasztalat: 

nincs

- jogi szakvizsga
- közigazgatási szakvizsga
- Nyelvvizsga: német kf. C

típ.
- Nyilv.tart. és

okm.ügyint.
- Gjmű vez. eng.:  van 

- nyílt ülésen tár-
gyaláshoz,

- vagyonnyilatkozat-
tételhez

3. dr. Kerékgyártó
Gyöngyi
33 éves

Önéletrajzát emailben, a határidőt követően küldte be, a pályázati kiírás-
ban megjelölt dokumentumokat, nyilatkozatokat nem csatolta

4. dr. Ornódi Lívia
38 éves

Si ófok Van má-
solatban
(2012)

Pécsi Tudományegyetem
jogász

Önéletrajz, szakmai te-
vékenység, elképzelések

csatolva
Közig.gyak. kb: 10 év
Vezetői tapasztalat: 

kb. 8 év

- közigazgatási szakvizsga
- nyelvvizsga: német kf. C

típ.
- közszolgálati jogviszony

igazolás
- Gjmű vez. eng: van 

- nyílt ülésen tár-
gyaláshoz, pályá-
zatba való betekin-
téshez

- érvényes vagyon-
nyilatkozattal ren-
delkezik

5. dr. Tanács Péter
Zsolt
42 éves

Buda-
pest

Van
másolat-

ban
(2012.)

Államigazgatási Főiskola 
igazgatásszervező 

ELTE
jogász

Önéletrajz, szakmai ta-
pasztalat

Közig. gyakorlat: kb. 6
év

Vezetői tapasztalat: 
kb. 7 év

- közigazgatási szakvizsga

- nyelvvizsga: angol kf. C
típ

- Gjmű vez. eng: van 

- nyílt ülésen tár-
gyaláshoz, pályá-
zat megismeréséről 

Pótolni:
- nyilatkozat va-

gyontételi elj. le-
folyt.-ról


