
Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri hivatala  
                         

a "Közszolgálati tisztviselıkrıl szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  
pályázatot hirdet 

Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri hivatala  
 

jegyzı  

munkakör betöltésére.  

 

A közszolgálati jogviszony idıtartama:  

határozatlan idejő közszolgálati jogviszony  

 
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidı  

 

A vezetıi megbízás idıtartama: 

A vezetıi megbízás határozatlan idıre szól.  

 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.  

 

Ellátandó feladatok: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) és (3) bekezdésében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 81. §-ában foglalt 
feladatok ellátása, valamint az egyéb jogszabályokban feladat és hatáskörébe utalt feladatok 
ellátása  

 

 



A munkakörhöz tartozó fıbb tevékenységi körök: 

Polgármesteri Hivatal vezetése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint egyéb 
jogszabályokban a hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói tekintetében.  
 
A munkakör betöltıje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
 
Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: A pályázati kiíráskor 40 fı ; 2013. január 1. 
napjától 26 fı  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselık 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) , Enying Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzata és a munkáltatói (kinevezési) jogkör 
gyakorlójának egyedi döntései rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

�         Magyar állampolgárság, 
�         Cselekvıképesség, 
�         Büntetlen elıélet, 
�         Fıiskola, igazgatásszervezıi vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, jogi 

vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 
elnöksége által a teljes körően közigazgatási jellegőnek minısített tudományos 
fokozat alapján adott mentesítés,  

�         közigazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai 
önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 5. mellékletére is,  

�         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,  
�         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.  
�         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez 
hozzájárul,(szükség esetén nyilatkozat a pályázat nyilvános, illetve zárt ülésen 
történı tárgyalásáról)  

�         nyilatkozat az elıírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének 
vállalásáról,  

� a jegyzıi feladatok ellátására és a polgármesteri hivatal irányítására vonatkozó 
elképzelések  

 



A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pıdör Gyula polgármester, Reiszné 
Korcsek Gabriella munkaügyi ügyintézı nyújt, a 06/22-572-639, 06/22-572-642 -os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri 

hivatala címére történı megküldésével (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
01/5902/1/2012. , valamint a munkakör megnevezését: jegyzı. [MB1] 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

a munkáltatói (kinevezési) jogkör gyakorlója a benyújtáskor elıírt határidıt követıen bírálja 
el a pályázatokat és dönt a jegyzı kinevezésérıl. A munkáltatói (kinevezési) jogkör 
gyakorlója 6 hónap próbaidıt köt ki.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 22.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         Enying Város honlapja - 2012. december 14. 
�         Fejér Megyei Hírlap (rövidített pályázati felhívás) - 2012. december 14. 
�         Enyingi Városi Televízió (rövidített pályázati felhívás) - 2012. december 14. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat kiírója, munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot az eljárás bármely 
szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enying.eu honlapon 
szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012.12.17.  

A pályázati kiírás közzétevıje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
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