
Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal  

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: Veszprém megye, 8597 Ganna, Fő utca 52.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jegyző akadályoztatása esetén a jegyző 

helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok elvégzése, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske 

önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok, ügyintézők munkájának összehangolása  

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Gannai Kirendeltsége  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2  

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

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek:

•  Magyar állampolgárság, 

•  Cselekvőképesség, 

•  Büntetlen előélet,

• felsőfokú szakképesítés, Egyetem, főiskola, 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 szakképesítés  

•  közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

• B kategóriás jogosítvány,  

•  Közigazgatási szakvizsga,  

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai önéletrajz  

•  iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata  

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

•  a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázatban szereplő személyes adatainak a 

pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez  

• nyilatkozat arról. hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagot 

megismerhetik  

•  a pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben a 

Ktv. 84-87. §-ai alapján  

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától 

tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (8596 Pápakovácsi, Fő utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Pk/378/2022 , valamint a munkakör 

megnevezését: aljegyző.  

vagy 

•  Elektronikus úton Burghardt Ferenc részére a papakovacsi@globonet.hu   e-mail címen 

keresztül  

vagy 

• Személyesen: Burghardt Ferenc , Veszprém megye, 8596 Pápakovácsi , Fő utca 19.  

 

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Kup, Nóráp, Bakonypölöske, 

Ganna és Döbrönte községek polgármestereinek egyetértésével Pápakovácsi község polgármestere 

dönt a jegyző javaslatának figyelembevételével  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 1.  

 


