
Pályázati kiírás 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 36.§ (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény 8.§ (1) bekezdése alapján 

 

pályázatot hirdet Aljegyzői munkakör betöltésére 

 

Pályázati feltételek: 

 

 Büntetlen előélet, magyar állampolgárság és 

 

 Igazgatásszervezői és állam- és jogtudományi doktori képesítés és 

 

 Közigazgatási szakvizsga vagy Jogi szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási 

Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített 

tudományos fokozat alapján adott mentesítés és 

 

 Legalább 5 évi önkormányzati közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

 5 éven felüli önkormányzati közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat; 

 Közgazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi oklevél és/vagy felsőfokú OKJ-s pénzügyi- 

gazdasági szakképesítés; 

 Angol, német, francia nyelv valamelyikének legalább középfokú ismerete; 

 Hivatalos közbeszerzési tanácsadói bejegyzés és/vagy OKJ-s közbeszerzési referensi 

végzettség; 

 MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi szabvány ismerete és alkalmazása az önkormányzati 

közigazgatásban; 

 Teljes ECDL vizsga; 

 Szentendrei, vagy kistérségi lakóhely.   

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 

 a Pályázó szakmai önéletrajzát; 

 a Pályázó három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát; 

 a Pályázó képesítéseit tartalmazó dokumentumok másolatát;  

 a Pályázó szakmai elképzeléseit tartalmazó vezetői programot; 

 Pályázó nyilatkozatát arról, hogy beadott pályázatát a Bíráló Bizottság, valamint a Képviselő- 

testület tagjai megismerhessék, illetve azt szabadon felhasználhassák.  

 

A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. A munkakör a 

Képviselő-testület döntését követően azonnal betölthető. A Képviselő-testület a pályázatokat a 

benyújtást követő első testületi ülésén, a jegyző javaslata alapján bírálja el. Az illetmény megállapítása 

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint történik. A pályázatokat 

„Aljegyzői pályázat” jeligével, dr. Dietz Ferenc Polgármesternek címezve, zárt borítékban a 

Polgármesteri Hivatal címére (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.) kell benyújtani. A pályázatok 

benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést követő 15 napon belül. A 

pályázattal kapcsolatban további információ Bíró Nóra személyügyi referenstől kérhető munkaidőben 

a 06-26-503-343 telefonszámon.   

 


