
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 

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:

Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Jogi és igazgatási feladatkör. 

Ellátandó feladatok:

A  jegyző  munkájának  segítése,  a  jegyző  által  meghatározott  feladatok  ellátása,
akadályoztatása esetén a teljes körű helyettesítése. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  "Közszolgálati  tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Bonyhád Város Önkormányzata
6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek
közszolgálati  jogviszonyának  egyes  kérdéseiről,  valamint  szociális  és  kegyeleti



támogatásairól és Bonyhád Város Jegyzőjének 3/2017. (X.2.) számú utasítása a Közszolgálati
Szabályzatról. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szak, 

vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett 
szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles 
közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

 Közigazgatásban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 B kategóriás jogosítvány, 
 Közigazgatási szakvizsga, 
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz; 
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata. 
 Közigazgatási gyakorlat igazolása. 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 A pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
 A  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  hozzájárul  vagy  nem  ahhoz,  hogy  a

Képviselő-testület nyilt ülésén tárgyalja pályázatát. 
 A  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  vállalja  a  vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettség teljesítését. 
 A pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  a  Kttv.  84-  85.  §,  továbbá  87.  §-ában

meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra nyújt,
a 74/500-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 

címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 15/116-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: 
aljegyző. 



 Személyesen: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra, Tolna megye, 7150 
Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az Mötv. 82. § alapján a Polgármesterek Tanácsa dönt, figyelembe
véve a jegyző javaslatát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 Bonyhád város honlapja - 2018. február 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

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