
Rétság Város Önkormányzata 

                            
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet

Rétság Város Önkormányzata  
 

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:

Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyző helyettesítése;hatósági és igazgatási csoport vezetése, valamint a jegyző által meghatározott 
feladatkörök ellátása 
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
 
Hatósági és igazgatási csoport  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXIII. törvény, valamint a(z) helyi cafetéria szabályzat rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság, 
         Cselekvőképesség, 
         Büntetlen előélet, 
         Főiskola, igazgatászervező,vagy állam és jogtudományi doktori képesítés,vagy okleveles 

közigazgatási menedzser, 
         közigazgatási - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
         Közigazgatási szakvizsga, 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
         városban, körzetközpontban vagy kistérségi központban eltöltött 3 év közigazgatási gyakorlat 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



         hatósági területen szerzett gyakorlat, ingatlanvagyon kataszter műszaki részének ismerete, 
alapfokú közbeszerzési ismeretek 

Elvárt kompetenciák: 

         kiváló szintű szervezőkészség,vezetői képesség, elemzőkészség,terhelhetőség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai tevékenységet bemutató részletes 
önéletrajz,szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata,motivációs levél,nyilatkozat arról, 
hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelsééhez 
hozzájárul,nyilatkozat próbaidő vállalásáról,nyilatkozat nyílt vagy zárt ülésen törtőnő 
tárgyalásról,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hutter Jánosné nyújt, a 06-35-550-100 -os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2651 

Rétság, Rákóczi út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1481/2011 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. 

         Személyesen: Hutter Jánosné, Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. . 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyző személyéről a jegyző javaslatára a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét 
követő első rendes testületi ülésén (várható ideje: 2011.november 18.) 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

         Rétság Város honlapja - 2011. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A képviselő-testület a kinevezés során 6 hónap próbaidőt köt ki. A képviselő-testület a pályázati eljárásban 
biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez a szükséges tájékoztatást megkapják, 
a szervezeti dokumentumok részükre elérhetők legyenek, továbbá, hogy előre egyeztetett időpontban a 
Polgármesteri Hivatalt megismerhessék. A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. október 29. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási 
szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv 
felel. 
 
 


