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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 22-én 

(csütörtökön) 19 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 

- megtartott zárt testületi üléséről. 

 

Az ezen a napon 17 órai kezdettel megtartott ülés folytatása. 

 

Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testületből: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Prohászka Csaba  képviselő 

 

Továbbá: 

Farkasné Szabó Mária  aljegyző 

 

Napirend:  A jegyzői állásra kiírt pályázatok elbírálása 

 

 

A napirendhez kiadott előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester: 

 

A pályázat benyújtására megállapított 2012. október 15-ei határidőig 14 pályázat érkezett, 

melyeket lefénymásolva megküldtünk a képviselőknek. A Testület a pályázat kiírásakor úgy 

rendelkezett, hogy a jegyzői állásra benyújtott pályázatokról 2012. november 30-áig dönt. 

 

A kiadott pályázatokkal kapcsolatban kérem a képviselők véleményét. 

 

A Képviselő-testület tagjai megvitatták a benyújtott pályázatokat, s arra az 

elhatározásra jutottak, hogy a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázati felhívásra érkezett 

14 pályázatot eredménytelennek nyilvánítják, s újból kiírják a jegyzői álláshelyre a 

pályázatot. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy határozatban hozzák meg döntésüket. 

 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2012. (11. 22.) számú Határozata: 

A jegyzői pályázatok eredménytelenné nyilvánításáról és  

az álláshelyre ismételt pályázat kiírásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. július 19-én elhatározott, 

jegyzői állás betöltésére kiírt pályázati felhívásra érkezett 14 pályázat értékelése alapján a 

pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület elhatározza, hogy a jegyzői álláshelyre ismételten pályázatot ír ki az 

alábbi szöveggel. 

„Kakucs Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. §-ában, a 247. § (1) bekezdés a), b) pontjában, az (5) bekezdésében, valamint a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján pályázatot hirdet jegyzői álláshely betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű.  

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: Határozatlan idejű. 

A munkavégzés helye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok. 

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény, valamint a helyi szabályzatok szerint. 

 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- cselekvőképesség, 

- büntetlen előélet, 

- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 

elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat 

alapján adott mentesítés, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, (szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén a 

pályázó vállalja, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási 

szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási 

jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi), 

- legalább 2 év közigazgatási gyakorlat. 

 

Előnyt jelent: - önkormányzati igazgatásban eltöltött legalább 5 éves gyakorlat, 

- „B” kategóriás jogosítvány. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- géppel írott részletes szakmai önéletrajz,  

- a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- szakmai, vezetési elképzelések, 
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- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy  

  - a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők 

általi megismeréséhez hozzájárul,  

  - kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását, 

  - pályázati nyertessége esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 28. Benyújtáson a hivatalba történő 

beérkezés napját kell érteni.  

A pályázattal kapcsolatosan további információs Szalay István polgármester nyújt a 06-29-

576-031. telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton: a pályázatnak Kakucs Község Önkormányzata címére történő megküldésével 

(2366 Kakucs, Fő u. 20.). Kérjük a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 2249/2012., valamint a munkakör megnevezését: jegyző. 

- Személyesen: Szalay István polgármesternél, Pest megye, 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az állás betöltésére kiírt pályázatról - a képviselő-testület véleményének kikérését követően - 

a polgármester dönt (2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bek.) 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, határideje: www.kakucs.hu, 2012. 

december 21. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

- A próbaidő 6 hónap.  

- A polgármester - a képviselő-testület véleményének figyelembevételével - jogosult a 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítani. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatnak a KSZK, illetve az 

Önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről intézkedjen. 

 

Felelős:           polgármester 

Határidő:       a határozatban foglaltaknak megfelelően. 

 

Szalay István, polgármester: 

 

Más hozzászólás, napirend nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

Kmf. 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    aljegyző 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Prohászka Csaba 

képviselő, hitelesítő                                         képviselő, hitelesítő  

http://www.kakucs.hu/

