
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal  
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  
pályázatot hirdet 

 
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal  

 
jegyző  

 
munkakör betöltésére.  

 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
Határozott idejű tartós távollét – Gyed idejére – tartó közszolgálati jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, tartós távollét – Gyed idejére - szól. 
 
A munkavégzés helye: 
Gy-M-S megye, 9181 Kimle, Vízpart u. 2.  
Gy-M-S megye, 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14. 
Gy-M-S megye, 9182 Károlyháza, Úttörő u. 3. 
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és vonatkozó 
jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása a Kimlei Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken.  
 
Ellátandó feladatok: 
Jegyzői feladatok ellátása a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken 
(Kimle, Ásványráró, Károlyháza). 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal 
köztisztviselői felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási, önkormányzati és 
önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselő-testületek és bizottságaik, valamint a 
nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat. 
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
 
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltségei 
 
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12  
  



 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Kimlei Közös Hivatal belső 
szabályzata rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság 
- Cselekvőképesség, 
- Büntetlen előélet, 
- Főiskola, vagy egyetemi végzettség, és igazgatásszervezői, állam- és jogtudományi 

doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés, 
- Közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
- Közigazgatási szakvizsga, 
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
- Felhasználói szintű Levelező rendszerek (Outlook), 
- B kategóriás jogosítvány,  
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- A 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, 
- Iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata, 
- Közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség nem 

áll fenn vele szemben, 
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának 

és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, 
- Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalására 

vonatkozóan. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2018. március 15. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eller Gizella polgármester (székhely 
önkormányzat polgármestere) nyújt, a 06-30-858-8968-as telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 
megküldésével (9181 Kimle, Vízpart u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1560/2017., valamint a 
munkakör megnevezését: jegyző.  

vagy 
• Személyesen: Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságra, (9181 Kimle, 
Vízpart u. 2.) 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.  
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 



A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül kiválasztott jegyzői kinevezéshez a közös 
önkormányzati hivatalt fenntartó települések polgármesterei lakosságszám-arányos többségi 
döntése szükséges. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. 
 


