
Szerencs Város Képviselő-testülete 

KIVONAT
Szerencs Város Képviselő-testülete 2009. augusztus 27-én tartott 

nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

133/2009. (VIII.27.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: Pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltésére 

Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester javaslatát megtárgyalva úgy dönt, hogy a
jegyzői munkakörre kiírt pályázatot az alábbi tartalommal hirdeti meg.

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet

jegyzői munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles köz-

igazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
- legalább öt éves közigazgatási gyakorlat,

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai tevékenységet is magában foglaló önéletrajzot,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az iskolai végzettséget és a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító 
  dokumentumok hiteles másolatát,
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a 
  pályázat tartalmát megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- állam- és jogtudományi doktori képesítés
- legalább öt éves – körzetközponti feladatokat is ellátó önkormányzatnál
  szerzett – vezetői gyakorlat.

A munkakörhöz tartozó feladatok:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 36. §-ában foglaltak szerint, valamint a
Ktv. 45. §. (6) bekezdésében hivatkozott körzetközponti jegyzői feladat – és hatáskör ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992.  évi  XXIII.  Törvény,  valamint  a  helyi  Közszolgálati  Szabályzat  rendelkezései  az
irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 15.
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A pályázat benyújtásának módja:
Postai  úton,  Szerencs  Város  Polgármesteréhez  címezve  Szerencs  Város  Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala címére történő megküldéssel (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.). Kérjük
a  borítékon  feltüntetni  a  pályázati  adatbázisban  szereplő  azonosító  számot,  valamint  a
munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 24.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. október 15.

A pályázó a munkáltatóval kapcsolatban további információt a  www.szerencs.hu honlapon
szerezhet.

Határidő: 2009. október 15.
Felelős: Rónavölgyi Endréné – polgármester

k.m.f.

(dr. Bíró László  sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
                    címzetes főjegyző       polgármester

(Danyi László sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 
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http://www.szerencs.hu/

