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Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Szabó Péter aljegyző köztisztviselői jogviszonyának 2011. április 27. napjával
történő megszűnése miatt az állás betöltésére pályázatot kell kiírni, mivel a városi
önkormányzatok esetében a jegyző helyettesítésére kötelező aljegyzőt választani.
Az aljegyző kinevezésének feltételei azonosak a jegyzőével, amelyet az alábbiak
szerint határoz meg a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ktv.)
8. § (1) bekezdése:
Jegyzővé (aljegyzővé) az nevezhető ki, aki
a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és - a (4) bekezdésben
meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a
teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott
mentesítéssel rendelkezik, és
b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
A 8. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület közigazgatási szakvizsgával nem
rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven
belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége
által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján
adott mentesítést megszerzi. A határidő eredménytelen eltelte esetén a jegyző
közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg.
A Ktv. meghatározza a pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit, amelyeket a
mellékelt pályázati felhívás magában foglal. A benyújtási határidő a törvény
értelmében a pályázati felhívásnak a pályázatot kiíró szerv által történő közzétételétől
számított 10 napnál nem lehet rövidebb. A nyári ülésszünetre tekintettel a pályázat
beadási határidejéül augusztus 1. napját javaslom, elbírálására pedig a soron következő
rendes ülést, így a munkaterv szerinti augusztus 25-i ülésen megtörténhet az aljegyző
kiválasztása.
A felhívást közzé kell tenni a KSZK honlapján, ezen felül megjelentetését a következő
helyeken javaslom: Dombóvári Közlöny, Dombóvár Város honlapja, Tolnatáj TV,
Tolnai Népújság, Dombóvár TV.
A Ktv. lehetőséget biztosít a pályázat eredménytelenné nyilvánítására, mely esetben
harminc napon belül újabb pályázati eljárást kell lefolytatni. Indítványozom, hogy a
Képviselőtestület tartsa fenn magának a jogot az eljárás eredménytelenné
nyilvánítására, amennyiben úgy ítéli meg, hogy egyik pályázó sem felel meg a város
aljegyzői tisztségének betöltésére. Az elmúlt időszak pályázati eljárásaihoz hasonlóan
javaslom 6 hónapos próbaidő kikötését.
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat
1. Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §. (1) bekezdésében
biztosított jogkörében a Polgármesteri Hivatal aljegyzői állásának betöltésére a
melléklet szerinti pályázati felhívást írja ki.
2. A Képviselő-testület a pályázatok elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő
rendes ülésén dönt, melyen a pályázókat személyesen meghallgatja. A Képviselőtestület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
3. A Képviselő-testület az aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázati felhívást
megküldi a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv részére,
továbbá az alábbi médiában jelenteti meg:
- Dombóvári Közlöny
- Dombóvár Város honlapja
- Tolnatáj TV
- Tolnai Népújság
- Dombóvár TV
A Képviselőtestület felhatalmazza a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételével
kapcsolatos intézkedések megtételére
Határidő: 2011. június 10. – a pályázati felhívás megjelentetésére
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. május 10.
dr. Gábor Ferenc
jegyző

Melléklet
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzői állás betöltésére
Az állás betölthető a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (Ötv.),
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv.)
foglaltak alapján.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés,
- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó
szakmai elképzeléseit,
- a végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és
személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi
megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e a pályázatot elbíráló
testületi ülésen zárt ülés tartását.
Ellátandó feladatok: a polgármesteri hivatal vezetése, az Ötv. és további jogszabályok
által a jegyzői feladat- és hatáskörbe utalt feladatok ellátása.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. augusztus 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra előírt határidő lejártát követő rendes
képviselő-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, testületi ülésen történő
személyes meghallgatást követően a döntést a Képviselő-testület hozza meg. Az
elbírálás előtt a pályázatokat bizottság vizsgálja abból a szempontból, hogy azok a
pályázati feltételeknek megfelelnek-e.
A kinevezés – 6 hónapos próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól, a munkakört

4

teljes munkaidőben kell ellátni. A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető. A jegyző vagyonnyilatkozat tételre kötelezett.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv., Dombóvár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 37/2003. (XI. 25.) önkormányzati rendelete, valamint a
Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata alapján történik.
A pályázatokat Dombóvár város jegyzőjéhez kell benyújtani személyesen vagy postai
úton, lezárt borítékban. Cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Pályázat aljegyzői munkakörre”.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja. A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a
pályázatok a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a
pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményről való tájékoztatással egyidejűleg.
A pályázattal kapcsolatban további információ dr. Gábor Ferenc jegyzőtől kérhető a
fenti címen, illetve a 74/564-510-es telefonszámon.
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