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Napirendi pont:  

 

4. Jegyzői pályázat kiírása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Juhászné Árpási Irma: A tisztelt képviselő-testület tagjainak írásban kiosztottam a pályázati 

feltételeket, javaslom, hogy mindenki olvassa végig, és aztán beszéljük meg. 
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Dr. Bálló Ferenc: A törvényi feltételek vannak benne. Egyetértek a határozati javaslattal, a törvényi 

minimumok szerepelnek benne. Ahhoz, hogy valaki betöltse a jegyzői munkakört, minimálisan 

ezeknek a feltételeknek kell megfelelnie. 

Dr. Palla Roland: a „KÖZIGÁLLÁS”-ra való feltétel napja mi legyen? 

Dr. Bálló Ferenc: Mi feltesszük, de hogy ők mikor jelentetik meg, az rajtuk múlik. Mielőbb el kell 

küldeni a pályázati kiírást. 

Juhászné Árpási Irma: Mindenki átolvasta-e? Vélemény, javaslat van-e, beleírjunk-e még bármit? 

Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy a határozati javaslatot, a pályázati kiírást a képviselő-testület 

fogadja el. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

46/2011. (III. 31.) Kt. határozat 

 

Győrújbarát Község Önkormányzata a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző 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: Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.  

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 

valamint az Önkormányzati hatásköri jegyzék tartalmazza.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény, valamint az Önkormányzati hatásköri jegyzék tartalmazza  

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény.  

Pályázati feltételek: 
 

 

 

- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,  

 

li eljárás lefolytatása, 

 

-egészségügyi alkalmasság  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

umok másolatait  

 

 

-e zárt ülés 

tartását  

 hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevők 

megismerhessék  

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. június 1. 

napjával tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 26.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhászné Árpási Irma nyújt, a 

96/543-651-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Hivatala címére történő megküldésével (9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9). Kérjük 
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a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2076/2011 

, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző. 

 

vagy 

né Árpási Imra, Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.  

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az állás betöltéséről a Képviselő-testület dönt. A pályázat elbírálásának határideje a 

benyújtási határidőt követő első testületi ülés.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Az álláshelyen a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) szerinti 

határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor, 6 hónap próbaidő 

közbeiktatásával. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.gyorujbarat.hu honlapon szerezhet.  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. ...  

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által 

a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot 

kiíró szerv felel.  

 

Zólyomi Péter: Úgy emlékszem, hogy a képviselő-testület engem bízott meg az újság 

koordinálásával. Szeretném kérni, hogy legközelebb szóljon valaki, hogy lapzárta van, vagy ha nincs 

hozzá semmi közöm, akkor arról. Ezen kívül felelős szerkesztőként Németh Endre neve szerepel, 

eddig az önkormányzat volt a felelős szerkesztő. Vagy ebben is változás van? Beszéljünk róla, hogy a 

jövőben ki szerkeszti, ki nézi át, vagy Németh Endre fogja eldönteni azt is, hogy mit tesz bele az 

újságba?  

Juhászné Árpási Irma: Ismételten, nyomatékosan írásban meg fogjuk kérni, hogy önnel egyeztessen 

a jövőben. 

Zólyomi Péter: Minden lehet, de úgy tudtam, hogy amit Szeles Sándor végzett, azt fogja ezután 

Németh Endre végezni. Most nem ez történt, senkivel nem egyeztetett Németh Endre. Beszéltem is 

vele, de egy szóval nem említette, hogy az újság már a nyomdában van. 

Juhászné Árpási Irma: A határozatok nem lettek elküldve neki, hogy most ő szerkeszti-e vagy nem ő 

szerkeszti az újságot, milyen döntések születtek. Visszakeressük ezeket a határozati javaslatokat, hogy 

őt bíztuk meg, illetve hogy Zólyomi képviselő úrral kell felvennie a kapcsolatot. Ezeket a határozati 

javaslatokat előkeressük és megküldjük Németh Endrének, mert ő ezeket eddig nem kapta meg.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 18.47 órakor bezárja. 

 

 

 

 

Juhászné Árpási Irma 

polgármester 
dr. Tarjányi Tamás 

jegyző 

 

 

 

Dr. Medgyasszay Csaba  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

Rácz György      

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


