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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36. §.
(1) bekezdése értelmében a képviselő-testület – pályázat alapján a jegyző javaslatára,
az ő helyettesítésére – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek
megfelelő aljegyzőt nevez ki. Az aljegyző további feladatkörét a jegyző határozza
meg, kinevezése határozatlan időre szól.
Tapolca Város Polgármesteri Hivatalában az aljegyzői munkakör 2001. szeptember
11-e óta betöltetlen. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete legutóbb
2006. március 17-i zárt ülésén az előzőleg kiírt aljegyzői pályázatot 45/2006. (III. 17.)
Kt. határozatával eredménytelennek nyilvánította, melyet követően intézkedni
szükséges a pályázat újbóli kiírásáról.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 8. §.
(1) bekezdése alapján jegyzővé, valamint aljegyzővé az nevezhető ki, aki
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel és jogi
vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik és
- legalább 2 évi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
A jogszabály előírásai alapján közszolgálati jogviszony csak büntetlen előéletű,
cselekvőképes magyar állampolgárral létesíthető.
A Ktv. 10. §. (5) bekezdése alapján a pályázati felhívást a Belügyminisztérium
hivatalos értesítőjében közzé kell tenni, de emellett egyéb közzétételi forma is
alkalmazható.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent megfogalmazottak alapján a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet
aljegyzői munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi
doktori
képesítés,
- legalább 2 év közigazgatási gyakorlat
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga
- büntetlen előélet, magyar állampolgárság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázati kérelmet
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- az iskolai végzettséget igazoló okleveleket, bizonyítványokat
vagy azok hiteles másolatait
- önéletrajzot
- az eddigi szakmai tevékenység bemutatását és a munkakör
ellátására vonatkozó elképzeléseket.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent a közgazdasági felsőoktatásban
szerzett végzettség, valamint idegen nyelv ismerete.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, valamint az Egységes Közszolgálati
Szabályzat alapján biztosítottak.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való
megjelenéstől számított 15. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. június 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal – illetőleg megegyezés
szerint – betölthető.
A jegyző a beérkezett pályázatok alapján tesz javaslatot a Képviselőtestületnek. A pályázatokat Tapolca Város Jegyzője címére (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) kell benyújtani, további felvilágosítás is itt
kérhető (telefon: 87/510-126).
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Tapolca, 2007. január 23.
Dr. Imre László s.k.
Jegyző

