
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 12284

Intézményi iktatószám: 1308-6/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Jegyző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Polgármesteri Hivatal vezetése, a Hivatali Szervezeti 
és Működési Szabályzatba foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésben 
és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Pásztó

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e 
alapján, továbbá Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testületének a mindenkori 
költségvetésről szóló önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadó.  A próbaidő 6 hónap, 
ez alól kivétel lehet a végleges áthelyezés esete. Pályázat benyújtása a 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 
címre személyesen vagy postai úton. 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
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- 7. Mesterképzés  MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Jog, 
Egyetem, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy 
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési 
Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat 
alapján adott mentesítés. Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

- 7. Mesterképzés  MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Egyetem, 
Állam- és jogtudományi doktor képesítés.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök:

- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

-

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)

- Rendszerszemlélet, lényeglátás (vezetői)

- Személyes példamutatás (vezetői)

- Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)

- Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

- adatkezelési nyilatkozat
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A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.25. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot 
benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. 
A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a 
polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.01. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Pásztó Város honlapja: www.paszto.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.02.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


