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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt 
tevékenységek ellátása

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Boldog

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A pályázathoz benyújtandó további dokumentumok: önéletrajz, 3 hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a 
pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot és személyes adatait megismerhetik 
és a pályázati eljárásban összefüggéssel kezelhetik,  a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos 
szakmai, vezetői elképzelés, közigazgatási szakvizsga igazolása. Jogviszony létesítés feltétele: 6 
hónap próbaidő vállalása. 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Jog, főiskola, igazgatásszervező 
vagy közigazgatás-szervező szak vagy

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Jog,  egyetemi végzettség jogász  
vagy
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- Felsőfokú mesterképzés / osztatlan képzés (egyetemi), Jog, 
államtudományi mesterképzés szakon szerzett szakképzettség vagy

- Felsőfokú mesterképzés / osztatlan képzés (egyetemi), Jog, közigazgatási 
mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy

- Felsőfokú mesterképzés / osztatlan képzés (egyetemi), Jog, okleveles 
közigazgatási menedzser szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- 6 hónap próbaidő vállalása

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)

- Kommunikációs készség (vezetői)

- Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)

- Rendszerszemlélet, lényeglátás (vezetői)

- Rugalmas alkalmazkodó-képesség (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat

- nyelvvizsga bizonyítvány

- motivációs levél

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.20. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt.  A pályázat 
benyújtásának módja: postai úton a polgármesteri hivatal címére, elektronikus úton a 
polgarmester@boldog.hu e-mail címre, személyesen Püspöki Istvánné polgármesternél. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.01.24. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.boldog.hu A munkáltató fenntartja 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
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Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.02.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.01.06.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


