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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 
 

Mosonmagyaróvár Város Polgármestere pályázatot ír ki aljegyző-osztályvezető munkakör 
betöltésére. 
A munkakör a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247.§ (1) bekezdése 
valamint a 45.§-a és a 2011. évi CLXXXIX. tv. 82.§ alapján kerül betöltésre. 
 
Pályázati feltételek:  

- jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy 
közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy 
okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség; 

- közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a 
teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés; 

- legalább öt év vezetői gyakorlat; 
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség; 
- büntetlen előélet, továbbá nem áll a Kttv.39.§ (1) bekezdése szerinti büntető eljárás 

hatálya alatt;  
- cselekvőképes, magyar állampolgár. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó aki: 
- a feladat ellátásával összefüggésben hasznosítható további felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik; 
- angol, német, francia nyelvvizsga (vagylagos); 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- pályázó legfontosabb személyi adatait; 
- 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítványt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 42.§ (1) 
bekezdése alapján; 

- a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzot a pályázó 
eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását; 

- jelenlegi munkakörét, beosztását; 
- képesítést igazoló dokumentumok másolatát; 
- nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és 
kezeléséhez hozzájárul; 

- nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről; 
- nyilatkozat arról, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely 

miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható; 
- nyilatkozat arról, hogy a 2011.évi CXCIX. törvény kinevezési feltételeinek megfelel. 

 
 



 
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálat tisztviselőkről 
szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati tisztviselők díjazásáról szóló 23/2015. (IX. 
28.) önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján történik.  
 
A munkakör a pályázat elbírálását követően betölthető, a kinevezés határozatlan időre szól. 
A pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 16. A pályázati kiírás a Közszolgálati 
Állásportálon (www.kozigallas.gov.hu) és Mosonmagyaróvár város honlapján 
(www.mosonmagyarovar.hu ) jelenik meg. 
 
A pályázat elbírálásának határideje a 2019. szeptember 27.   
 
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázó(ka)t a polgármester és a jegyző együttesen 
hallgatja meg. A pályázati eljárás lezárását követően a pályázó(k) értesítést kap(nak) annak 
eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázatokat dr. Árvay István polgármesternek kell címezni és benyújtani. A borítékra a 
következőket kérjük ráírni: Dr. Árvay István polgármester, Mosonmagyaróvári Polgármesteri 
Hivatal Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 9200. „Aljegyzői pályázat” 
 
A pályázattal kapcsolatban további információ Fehérné dr. Bodó Mariann jegyzőtől a 06/96 
577806 telefonszámon kérhető.  
 
 
Mosonmagyaróvár, 2019. június 13. 
 
          

Dr. Árvay István s.k. 
             polgármester 
 

http://www.kozigallas.gov.hu/
http://www.mosonmagyarovar.hu/

