
Kalocsai Polgármesteri Hivatal 
                        

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

Kalocsai Polgármesteri 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:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 

Ellátandó feladatok:

Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése , a döntések végrehajtása 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A  jegyző  helyettesítése,  a  jegyző  által  meghatározott  feladatok  ellátása.  A  helyettesítés
körében  a  Kalocsai  Polgármesteri  Hivatal  vezetése,  a  hivatali  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatában  foglaltak  szerint  a  jegyző  hatáskörébe  tartozó  feladatok  ellátása,  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  és  egyéb
jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közszolgálati  tisztviselőkről
szóló  2011.  évi  CXCIX. törvény rendelkezései  ,  valamint  a(z)  A jogállásra,  az  illetmény
megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.
törvény  rendelkezései  ,  valamint  a(z)  Kalocsai  Polgármesteri  Hivatal  belső  szabályzatai,
rendelkezései az irányadók. az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:



 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Egyetem, jogász, 
 Közigazgatási területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 B kategóriás jogosítvány, 
 Közigazgatási szakvizsga, 
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 képesítést igazoló iratok másolati példánya 
 87/2019.  (IV.23.)  Kormány  rendelet  1.  számú  melléklet  szerinti  részletes,

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz. 
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
 Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 
 Nyilatkozat  arról,  hogy  hozzájárul  a  pályázati  eljárás  során  személyes

adatainak kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a
pályázat teljes tartalmát megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 20. 

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Dr.  Kiss  Csaba  nyújt,  a  78/601-
301/106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/664/2020 , 
valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. 

 Személyesen: Dr Kiss Csaba, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István 
király út 35 . . 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.kalocsa.hu - 2020. február 10.



A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.kalocsa.hu  honlapon
szerezhet. 
 
 


	                       
	Kalocsai Polgármesteri Hivatal aljegyző
	Jogállás, illetmény és juttatások:
	Pályázati feltételek:
	A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
	A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
	A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.
	A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
	Jegyző javaslata alapján a polgármester dönt.

