
Bőcs Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői álláshely betöltésére 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestületének hivatalánál a jegyzői álláshely betöltése, 

valamint a feladatellátás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján kerül 

meghatározásra. 

 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- büntetlen előélet, 

- cselekvőképesség, 

- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 

közigazgatás-menedzser képesítés, 

- közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy az Országos Közigazgatás Vizsgabizottság 

Elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat 

alapján adott mentesítés 

- legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, 

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelentenek: 

- települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási gyakorlat, 

- öt évnél hosszabb közigazgatási gyakorlat, 

- anyakönyvi szakvizsga, valamint egyéb a jegyzői feladatellátáshoz kapcsolódó képesítés, 

- B kategóriás gépjármű-vezetői engedély. 

 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- személyes adatokat, életutat, részletes fényképes, szakmai önéletrajzot, 

- iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolatát, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

- a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzeléseket, 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget, 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban részt vevő 

személyek általi megismeréséhez hozzájárul, 

- nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület a pályázatot nyílt vagy zárt ülés keretében 

tárgyalja. 

 

Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. törvény, a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi 

juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat 

alapján történik. 

 

Az álláshely az elbírálást követő hét első munkanapjától tölthető be. 

A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időre szól, a munkahely címe: 3574 Bőcs, 

Hősök tere 1. Polgármesteri Hivatal 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2011. április 11. 

 



 

A jegyzői pályázatok felbontására a pályázati határidő lejártát követő első munkanapon kerül 

sor.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására meghatározott határidőt követő 

első képviselőtestületi ülésen, ahol a pályázati eljárásban résztvevők személyes 

meghallgatásban vesznek részt.  

 

A képviselő-testület a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A 

pályázat elbírálásáról értesítés írásban történik a pályázat elbírálását követő 8 napon belül. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

- a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 

oldala: www.kozigallas.gov.hu 

- helyben szokásos módon Bőcs község honlapja www.bocskozseg.hu 

- Észak-Magyarország napilap 

 

A pályázatot zárt borítékban Bőcs Község Polgármesterének címezve postai úton történik, a 

Polgármesteri Hivatal címére  (Nagy László polgármester, 3574 Bőcs, Hősök tere 1.) kell 

benyújtani, „Pályázat jegyzői álláshelyre” jól látható felirattal ellátva. 

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Nagy László polgármestertől a 

46/318-009-es és a 30/9767-455-ös telefonszámon. 

 


