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Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testtilet 35|/20|1. (x.l5.) sz. határozatálban a jegyzői áIlás beti'ltéséľe kiín
páiyánatot eredménytelennek nyilvánította és fe|kéte a polgármesteľt, hogy a jegyzoi
á||ásp á|y ézat k i írására vonatkozó j avas latát terj e s sze be.
Tekintettel aľľa, hogy a Ktv. 10. s (11) bekezdésében úgy rendelkezik,hogy jegyzői páiyázat
esetében a pá|yazati eljárás eľedménytelensége esetén harminc napon belĹil rijabb pá|yénatot
kell kiími, javasolom a pályénat ismételt kiirősőt a jegyzői állás betiiltésére a melléklet
szeľinti taľtalommal, és a pá|yźnatok alábbi honlaponkon töľténő közzététe|ét:
wwwjozsefvaľos.hu, www.kozigallas. gov.hu.
A pźiyézatok éľtékeléséľe a képviselő-testület korábban megvélasztotta az előkészítő
bizottság tagsait ( dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ, Rimán Edina alpolgáľmesteľ és Egry Attila
alpolgármesteľ).

Apá|yazat kiírása költségvetési fedezetet nem igényel.

A Képviselő-testülęt haüásköľe a helyi önkoľmányzatokról sző|ő |990. évi LXV. töľvény
(továbbiakban: otv.; 36. $ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.
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Kérem az a|ěhbi hatfu ozati javas lat e l fo gad ását.

HłrÁnoz,ą'TI JAvAsLAT

A. Képviselő-testiilęt úgy dönt, hogy

l.) a jegyzői állás betöltésére újra pźiyázatot ír ki a hatőrozat l. sz. mellék|etét képező
tartalommal,

2.) felkéľi a polgáľmesteľt az 1.) pontban foglalt pál'yazati felhívásnak a
www.kozigallas.gov.hu és a wwwjozsefuaros.hu intemetes honlapon töľténő
megjelentetéséľe,

3.) felkéri a polgármesteľt' hogy az e|őkészítő bizottság javaslatai alapjétn a pźiyázati
hatáľidő |ejártát követő képviselőtestületi ülésre a jegyzoi pá|yázaÍot elbírálásra
terjessze elő.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 1. pont esetében 20l l. október 20.

2. pont esetében 20l l. október 24.
3. pont esetében a képviselő-testĺilet 201f. januári első rendes ülése.

A döntés végľehajtásźlt végző szervezeti egység: Jegyzoi Kabinet

Budapest' 20l1. október 10.

-.ď#*ń
polgármester
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a jegyzót helyettesítő a|jegyző



előteľiesztés és hatáľozati iavaslat 1. sz. melléklete

Józsefvárosi Onkoľm ányzat Képviselő-testülete
A köztisztviselők jogállősárő| sző|ő |992. évi XXIil. töľvény l0.$ bekezdése alapján

Páúyźnatot hirdet
Józsefváľosi onkoľm ányzat Polgármesteľi Hĺvatala

Jegyző
munkaköľ betöltésére

A ktizszo|gá|ati jogviszony idćĺtartama :
hatáľ ozat|an i dej ű köz szo l gál ati j o gvi szony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

A munkaktiľ betiilthetőségének időpontja:
A munkakör azel'bíréůétst követően azonna| betölthető.

A munkakiiľhtiz tartoző főbb tevékenységi kiiľtik:
Vezeti a képviselő-testiilet hiv ata|áú.

a) gondoskodikaz önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
b) a hatáskörébe taftoző ügyekben szabáůyozza a kiadmányozźts ľendjét; gyakorolja a
munkáltatói jogokat a képviselő-testĹilet hivatalának köztisztviselői tekintetében.
c) döntésľe előkészíti a polgáľmester hatáskiirébetartoző ál|amigazgatási iigyeket;
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgáľmester ad átt;

e) tanácskozási jogga| vesz részt a képviselő-testüle! a képviselő-testĺilet bizottságőnak ülésén;
f) dönt a hatĺáskörébe uta|t ügyekben.

Jogállás' ĺlletmény és juttatások:
A jogállásľa, azilletmény megźi|apítására és a juttatísokľa akőńiszfuiselők jogállásźtő| sző|ő
1992. évi XXIII. törvény, valamint a vonatkozó helyi ľendelet, és aKözszo|gáiati Szabá|yzat
ľendelkezései az iránvadók.

P ár|y ázati felté tele k:l Magyaľ állampolgárság

. Cselekvőképesség

' Büntetlen előélet

. igazgatásszervezői vagy źi|am- és jogtudomány doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatás i menedzser szakképe s íté s

. kőzigazgatási vagy jogi szakvizsga

. legalább 5 évközigazgatásban szetzettgyakorlat, ebből legalább l év vezetői gyakorlat,

' Vagyonnyi|atkozat tételi eljáľás lefolytatása.

A páł'|y ázat elbíľálásánál előnyt j e|ent:. Fővárosi Kerület Polgáľmesteri Hivatalánál hatósági teľületen szerzettvezetői gyakoľlat.



Elváľt kompetenciák:
Magas szintiĺ tárgya|ő képesség, empátia, önálló munkavégzési képesség , precizitás, nagyfokú
terhelhetőség.

Aĺ pá,ily ánat ľészeként benyúj tan dó iratot igazolások:
. három hónapnál nem ľégebbi eľktilcsi bizonyitvány' vaw munkáltatói igazo\ős az eľkö|csi

bizonyítványhoz kötiitt munkakörben foglalkoztatásľól;

' ľészletes szakmai őné|etrajz, mely taľtalmazzaa je|entkező legfontosabb személyi adaÍait,

eddigi munkaköľeinek, tevékenységének |eírźsźÍ:'

. iskolai végzettségét, szakképesítést, nyelvtudást igazoló okiratok másolata;

. a jegyzói munkakör e||éúÁsána|, a hivatali munka szervezésével, iľányításával kapcsolatos

elképzeléseket tartalmaző vezętoi és szakmai program;

, hozzájárulás a személyes adatok keze|éséhez, és apá|yázati anyag megismeľéséhez a

pá|yazat keľetében.

A'pá.Jyńzat benyújtásának hatáľideje: 201 1. december 31.

A pźiyźaati kiíľással kapcsolatosan további információt dľ. Bojsza Krisztina a Jegyzői
Kabinet vezetője nyújt, a 459-2lf3-as telefonszámon.

A' pá.Jy ánatok benyújtásának módj a :

. Postai úton a páiyźnatnak a Józsefoárosi onkormányzat Polgáľmesteri Hivatala címére

történő megküldéséve| (1082 Budapest, Baross utca 63-67.). Kéľjiik a boľítékon feltiintetni

a pél|yánati adatbánisban szereplő azonosító számot: I7-1'30l201l, valamint a munkakör

megnevezését jegyző.

vagy

' Elektronikus úton: Jegyzői Kabinet Személyügyi csoport tészére a
szemelyugy@jozsefvaros.hu e-mail címen keresztiil.

vagy
. Személyesen: Jegyzői Kabinet Személyiigyi csopoľt, Budapes| 1082 Budapest, Baross

utca63-67.I. em. 116.

A páĺJy ázatĺ elj áľás, a páůy áuat el bíľálásának m ódj a' ľendj e :

A pźiyázatokľő| az előkészítő bizottság á|ta| fe|á||ított rangsor figyelembevételével a
Képviselő-testtilet a benyújtásľa előíľt hatáľidőt követő ülésen dönt. A pá|yázat eredményéről
apěůyázőklegkésőbb az e|bíréiźstól számított 15 napon belül íľásban tźýékoztatőst kapnak.

A pálJy ázat elbíľáIásának hatáľidej ez f0 |f , j anuáľ l 9.

A páĺJyáuati kiíľás kiizzétételének helye és ideje:
www j ozsefvaros.hu o |dalon, www. kozi gallas.hu hon lapon 20 | 1, . oktőber 24.

A munlĺĺltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közszolgáiati jogviszony 6 hónap pľóbaidő kikotéséve|jön létre.


