
Pályázati kiírás  
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) 
bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  CXCIX törvény 247. §-a alapján pályázatot hirdet 
aljegyzői munkakör betöltésére 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok  
Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának új szervezeti felépítése szerinti feladatok. 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság, 
- Cselekvőképesség, 
- Büntetlen előélet, 
- állam- és jogtudományi doktori képesítés  
- jogi szakvizsga,  
- önkormányzatnál szerzett legalább 6 éves vezetői gyakorlat  
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
- teljes ECDL vizsga 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- szentendrei vagy kistérségi helyismeret  
- szakjogászi képzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti önéletrajz;  
- az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos elképzelések;  
- a képesítést igazoló okiratok másolata;  
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;  
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba 

betekinthetnek;  
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A képviselő-testület 2012. júniusi ülésén hozott döntését követően azonnal. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 4.  



A pályázat benyújtásának módja:   
A pályázatokat „Aljegyzői pályázat” jeligével, dr. Dietz Ferenc Polgármesternek címezve, zárt borítékban a Polgármesteri 
Hivatal címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban további információ dr. Molnár 
Ildikó címzetes főjegyzőtől kérhető munkaidőben a 06-26-503-365 telefonszámon.   
 
 
A pályázat elbírálásának rendje:  
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 2012. júniusi ülésén, a jegyző javaslata alapján bírálja el. 
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény szerint történik.  
 

 
  


