
Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal  

                         

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

pályázatot hirdet 

Pápakovácsi 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: 

Veszprém megye, 8597 Ganna, Fő utca 52.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A jegyző akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése. A jegyző által meghatározott feladatok 

ellátása.  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság, 

•         Cselekvőképesség, 

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon 

vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy 

közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy 

okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,  



•         önkormányzati igazgatásban szerzett - - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

•         B kategóriás jogosítvány,  

•         Közigazgatási szakvizsga,  

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. május 27. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 2.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burghardt Ferenc nyújt, a 06-30-3802312 -

os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

•         Postai úton, a pályázatnak a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (8596 Pápakovácsi, Fő utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Pk 164/2019. , valamint a munkakör 

megnevezését: aljegyző.  

•         Elektronikus úton papakovacsi@globonet.hu oldalon keresztül.  

vagy  

•         Személyesen: Kissné Szántó Mária, Veszprém megye, 8596 Pápakovácsi, Fő utca 19. .  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske községek polgármestereinek egyetértésével 

Pápakovácsi község polgármestere dönt a jegyző javaslatának figyelembevételével  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 16.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

•         www.papakovacsi.hu - 2019. április 15. 

•         www.ganna.hu - 2019. április 15. 

 

 

  

  
 

 


