
Nagyszénás Nagyközség Polgármestere 

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

pályázatot hirdet 
 

aljegyző 
 

munkakör betöltésére. 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
 
Teljes munkaidő: 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozatlan időre szól 
 
A munkavégzés helye: 
 
Békés megye, 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
 
A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény, a hivatal közszolgálati szabályzata, valamint a köztisztviselők illetménykiegészítésről 
szóló 25/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
§ Magyar állampolgárság, 
§ Cselekvőképesség, 
§ Büntetlen előélet, 
§ Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés 
§ Közigazgatási szakvizsga 
§ Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
§ Legalább 5 év közigazgatási gyakorlat 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
§ B kategóriás jogosítvány 
§ Közigazgatásban szerzett 2 év vezetői tapasztalat 
§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
 



Elvárt kompetenciák: 
§ Kiváló szintű problémamegoldó képesség 
§ Kiváló szintű kommunikációs készség 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
§ a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz 
§ az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 
§ a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása 
§ nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
§ nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásában résztvevők megismerhetik 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 
A munkakör a pályázatok elbírálást követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 10. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyemcsok János polgármester nyújt a 70/314-
1642-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 
§ Postai úton, a pályázatnak a Nagyszénás Nagyközség Polgármestere címére történő megküldésével 
(5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 68/2016., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. 

vagy 
§ Elektronikus úton Nyemcsok János polgármester részére az nsz.polgmester@globonet.hu e-mail címen 
keresztül. 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatok elbírálásáról a jegyző javaslatára a polgármester dönt. A döntést követően a pályázók 
írásbeli értesítést kapnak. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 17. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 
§ Nagyszénás Nagyközség honlapja – 2016. január 8. 
§ Nagyszénás Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2016. január 8. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A jogviszony esetében 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A polgármester a pályázat eredményességének, 
érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyszenas.hu honlapon szerezhet. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 11. 


