
   
Rétság Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a "Köztisztviselõk 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § alapján pályázatot hirdet 

 
jegyzõ munkakör betöltésére. 

 
 
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony  
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidõ   
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.   
 
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2651 Rétság Rákóczi u.20.   
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és az SZMSZ-ben meghatározott 
feladatok.  
 
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 
Polgármesteri Hivatal: Igazgatási csoport, Pénzügyi csoport, Építéshatósági csoport, 
Városüzemeltetési csoport, Okmányiroda, Gyámhivatal,   
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 26 fõ   
 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a "Köztisztviselõk jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény valamint a helyi cafetéria 
szabályzatban foglaltak az irányadók.  
 
Pályázati feltételek:  

- Magyar állampolgárság,  
- Cselekvõképesség,  
- Büntetlen elõélet,  
- Fõiskola, igazgatásszervezõi képesítés, vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,  
- jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV által teljes körûen közigazgatási 

jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,  
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  
- közigazgatási területen eltöltött 10 év gyakorlat   
- Városban, körzetközpontban, jegyzõi, aljegyzõi munkakörben eltöltött 5 év gyakorlat   

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:  
- Helyismeret a kistérség és Rétság város tekintetében  

 
Elvárt kompetenciák:   
Kiváló szintû szervezõkészség, vezetõi képesség, elemzõkészség, terhelhetõség,   
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,   
- szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz,  
- a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata  
- motivációs levél,  
- nyilatkozatot arról, hogy a személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul,  
- nyilatkozat próbaidõ vállalásáról  
- 3 hónál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 
A munkakör betölthetõségének idõpontja:  
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 10.   
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezõfi Zoltán polgármester nyújt, a 35/ 
550-100-as telefonszámon.  
 
 



A pályázatok benyújtásának módja:   
- ·Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

címére történõ megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi u.20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését:” 
jegyzõ”  

- ·Személyesen: Mezõfi Zoltán polgármester, 2651 Rétság, Rákóczi u.20.  
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezõket a Képviselõ- testület személyesen is 
meghallgathatja. A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ - 
testületi ülésen történik.   
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31.   
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   
Rétság város honlapja - 2011. július 10 
Rétság város hivatalos lapja: „Hangadó” 2011.augusztus havi száma  


