
PÁLYÁZAT JEGYZŐI ÁLLÁSHELY 

BETÖLTÉSÉRE 
 

Ruzsa Község Polgármestere, Öttömös Község Polgármestere és Pusztamérges Község 

Polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 82.§ 

(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével - pályázatot ír ki 

jegyzői álláshely betöltésére és a következő tartalmú pályázati felhívást teszi közzé: 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jegyzői munkakör betöltésére 
 

A pályázat kiírója: Ruzsa Község Polgármestere, Öttömös Község Polgármestere és 

Pusztamérges Község Polgármestere 

 

Munkahely megnevezése: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal  

   címe: Csongrád-Csanád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. 

 

Betöltendő munkakör: jegyző  

 

Közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

 

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás a munkakör jellegéből adódóan 

határozatlan időre szól.  

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra 

 

Ellátandó feladatok: 

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal vezetése (illetékességi terület: Ruzsa, Öttömös, 

Pusztamérges települések), jegyzői feladatok ellátása. A jegyzői feladatok ellátását 1 fő 

kinevezett aljegyző segíti.  

 

A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal székhely 

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Öttömösi Kirendeltség 

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi Kirendeltség 

 

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek: 

- büntetlen előélet 

- cselekvőképesség 

- magyar állampolgárság 

- iskolai végzettség: 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 
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 

 



Elvárt kompetenciák:  

- önálló, pontos munkavégzés 

- megbízhatóság, szakmai elkötelezettség 

- kiváló együttműködési képesség 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte 

– legalább 5 év önkormányzati közigazgatásban szerzett gyakorlat 

– ECDL 

– ASP rendszer ismerete 

– anyakönyvi szakvizsga megléte 

– „B” kategóriás jogosítvány 

 

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény vonatkozó rendelkezései és a Közszolgálati szabályzat alapján 

 

A pályázathoz csatolandó iratok: 

- szakmai önéletrajz 

- a munkakör ellátására vonatkozó elképzelés, vezetői program bemutatása 

- iskolai végzettséget, elvárt képesítéseket igazoló oklevél másolata 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

- a pályázó nyilatkozata az elvárt, vagy előnyként figyelembe vehető 

kompetenciák/feltételek fennállásáról 

- összeférhetetlenségi nyilatkozat 

- az előnyként figyelembe vehető feltételek fennállása esetén azok igazolása.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 4.  

 

Pályázat benyújtása: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban „Jegyzői pályázat” 

megjelöléssel Ruzsa Község Polgármesterének (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) kell 

benyújtani postai úton, vagy személyesen. 

 

A pályázatra vonatkozóan további információ a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban 

kérhető Sánta Gizella polgármestertől. Tel.: 06 62 285-011.  

 

Pályázatok elbírálása: A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követően kerülnek 

elbírálásra legkésőbb 2021. június 15. napjáig.  

A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap. 

 

Az elbírálás módja: A pályázatokat Ruzsa Község Polgármestere, Öttömös Község 

Polgármestere és Pusztamérges Község Polgármestere együttesen, szükség esetén személyes 

meghallgatás megtartásával bírálja el.  

 

Munkakör betöltése: A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be. 

 

 

 dr. Dobó István Dr. Papp Sándor Sánta Gizella 

 polgármester polgármester polgármester 


