ELŐTERJESZTÉS
a Megyei Közgyűlésnek
a megyei főjegyzői pályázat kiírására
Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 2008. február 19-én elhunyt. A köztisztviselők jogállásáról
szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 10.§. (15) bekezdése szerint a képviselő-testület
legkésőbb a főjegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnését követő harminc napon belül
írja ki a pályázatot a főjegyzői állás betöltésére.
A törvény 8.§. (3) bekezdése értelmében főjegyzővé az nevezhető ki, aki
a) állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel és jogi vagy közigazgatási
szakvizsgával, vagy az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
b) közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
A törvény 7.§. (1) bekezdése alapján közszolgálati jogviszony büntetlen előéletű,
cselekvőképes magyar állampolgárral létesíthető.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75.§. (2) bekezdése szerint a hivatal
vezetőjét, a megyei főjegyzőt a megyei közgyűlés nevezi ki határozatlan időre.
A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 10.§-a, valamint a 406/2007. (XII.27.)
Kormányrendelet 16.§-a szerint a pályázatot a kiíró a honlapján, vagy az általa választott
egyéb formában hirdeti meg, egyidejűleg meg kell küldeni a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ részére, amely megjelenteti a honlapján.
A törvény 10.§. (1) bekezdése szerint a pályázat benyújtására meghatározott idő a pályázati
felhívásnak a pályázatot kiíró szerv által történő közzétételétől számított 10 napnál nem lehet
rövidebb.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a mellékletben szereplő pályázati kiírás elfogadását, mely a
megyei önkormányzat honlapján, az Új Néplapban és a szolgáltató központ honlapján jelenik
meg.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
……/2008. (III.19.) számú h a t á r o z a t a :
a megyei főjegyzői pályázat kiírásáról
A Megyei Közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény
10.§. (15) bekezdése alapján a melléklet szerinti megyei főjegyzői pályázati kiírást elfogadja.
A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a pályázati kiírás közzététele
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Erről: Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
é r t e s ü l.

S z o l n o k, 2008. február 27.

Fejér Andor

Melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
pályázatot hirdet
megyei főjegyzői állás betöltésére
Pályázati feltételek:
-

állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés és
jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljes körűen
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
megléte, és
közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot,
- a képesítést és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a bizottság és a
közgyűlés megismerje.
A megyei főjegyzői kinevezés határozatlan időre szól, a köztisztviselők jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 11/B.§-a szerint 6 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatás: a Ktv., a vonatkozó önkormányzati rendelet és az Egységes
Közszolgálati Szabályzat alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 4-ig beérkezően
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot egy példányban „Főjegyzői pályázat”
megjelöléssel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Fejér Andor címére kell
benyújtani (5001 Szolnok, Kossuth L.u.2.)
A pályázat elbírálásáról az Ügyrendi Bizottság véleményezését követően a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés a 2008. április 25-i ülésén dönt.
A főjegyzői munkakör 2008. május 1-től tölthető be.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és harminc napon belül új pályázatot írjon ki.
A pályázatról további információt ad: Dr. Széplaki Judit, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinet Iroda vezetője (5001 Szolnok, Kossuth L.u.2. Tel:
56/505-297)

