
Pályázat aljegyzői állásra 

 

Rédics, Baglad, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes, 

Lendvajakabfa, Resznek, Szijártóháza és Zalaszombatfa Községek Polgármesterei a 

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

pályázatot írnak ki aljegyzői állásra az alábbi feltételekkel:  

 

A munkáltató (munkahely): Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal 8978 Rédics, Vasút u. 10. 

A betöltendő vezetői megbízás megnevezése: aljegyző (vezetői kinevezésnek minősül). 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: a kinevezés és felmentés tekintetében Rédics, Baglad, 

Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes, 

Lendvajakabfa, Resznek, Szijártóháza és Zalaszombatfa Községek Polgármesterei, az 

egyéb munkáltatói jog tekintetében a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8978 Rédics, Vasút u. 10. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok, a munkakörhöz 

tartozó főbb tevékenységi körök: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a jegyző helyettesítése, 

továbbá a munkaköri leírás alapján igazgatási ügyintézői feladatok ellátása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Pályázati feltételek: 

- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 

által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján 

adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata a szakvizsga vagy a 

mentesítés egy éven belüli megszerzéséről) 

- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat 

- a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalban köztisztviselői jogviszonyban fennálló, 

határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás  

vagy  

a megbízással egyidejűleg köztisztviselői jogviszonyban történő, határozatlan időre 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás (négy hónap próbaidővel), 

- amennyiben a pályázó nem áll köztisztviselői jogviszonyban a Rédicsi Közös 

Önkormányzati Hivatalban:  

o büntetlen előélet 

o magyar állampolgárság 

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete 

- közigazgatási terület helyi ismerete 



 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a pályázó szakmai életrajza a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a 

közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a 

munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati 

statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal 

- végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél másolata 

- szakmai gyakorlat igazolása 

- a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalban köztisztviselői jogviszonyban nem álló 

személy esetén: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 

A beosztás betöltethetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013. március 1-től 

tölthető be. A nyertes pályázó a vezetői kinevezés átvétele előtt vagyon-

nyilatkozattételre kötelezett, kivéve, ha az egyidejűleg megszűnő jogviszonya is 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget alapozott meg. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján való 

megjelenéstől számított 15 nap. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt 

Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző nyújt a 92/553-060-as telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: Írásban, zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati 

példányban a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal címére (8978 Rédics, Vasút u. 10.) 

postai úton vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Aljegyzői pályázat”. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat – a Rédicsi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője javaslatának figyelembevételével – Rédics, Baglad, 

Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes, 

Lendvajakabfa, Resznek, Szijártóháza és Zalaszombatfa Községek Polgármesterei 

bírálják el. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

- www.kozigallas.hu 

- www.redics.hu 

- Rédics, Baglad, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, 

Lendvadedes, Lendvajakabfa, Resznek, Szijártóháza és Zalaszombatfa Község 

Önkormányzata hirdetőtáblája 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.redics.hu honlapon szerezhet. 

 

Rédics, 2013. január 30. 

 

 

 Tóth Lajos sk. 

 alpolgármester 

 Rédics 
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