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Tárgy:    Jegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása 
 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata jegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzői 
munkakör betöltésére a pályázat kiírás feltételeit megtárgyalta. 
 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, gondoskodjon annak a város honlapján, valamint a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján történő 
megjelentetéséről. 
 
 
Felelős:   polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet 
Határid ő:   azonnal 
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 Méhész Katalin sk.      Dr. Kriza Ákos sk. 
          aljegyző             polgármester 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére 

 
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény, valamint a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) alapján kerül 
sor. 
 
Pályázati feltételek: 
 
- magyar állampolgárság, 
- cselekvőképesség, 
- büntetlen előélet, 
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, jogi vagy 

közigazgatási szakvizsga, az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a 
teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés, 

-       legalább 10 éves közigazgatási gyakorlat, 
-   legalább 5 éves közigazgatásban eltöltött vezetői gyakorlat. 
 
A jegyző a Ktv. 22/A § (8) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles. 
 
A kinevezés – 6 hónapos próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól, az illetmény és 
juttatások megállapítása a Ktv., továbbá a helyi önkormányzati rendelet alapján történik. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a város honlapján, valamint a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján történő megjelenéstől 
számított 15 nap. 
 
A pályázat tartalmazzon: 
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (illetve megkéréséről szóló   igazolást), 
- végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, 
-  szakvizsgát igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát, 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzeléseket, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban részt vevő 

személyek általi megismeréséhez hozzájárul. 
 
A pályázatot Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteréhez kérjük benyújtani (3525 Miskolc, 
Városház tér 8. sz.) „Pályázat jegyzői álláshelyre” felirattal ellátva. 
 
A pályázatot előkészítő bizottság értékeli. 
 
A pályázat elbírálása a képviselő-testület áprilisi ülésen történik. 
Az állás a testület döntése utáni hónap 1. napjától tölthető be. 


