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E l ő t e r j e s z t é s 

Békés Megye Képviselő-testülete 

2011. szeptember 16-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Megyei főjegyzői pályázat kiírása 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Közgyűlés a 150/2011. (VI. 24.) számú határozatával hozzájárult a megyei 

főjegyző dr. Dávid Sándor Békés Megyei Önkormányzati Hivatalnál meglévő közszolgálati 

jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 10. §-a alapján a 

közgyűlésnek ki kell írnia a pályázatot a főjegyzői állás betöltésére.  

 

A határozati javaslat tartalmazza a pályázati feltételeket, figyelembe véve a Ktv. által előírt tartalmi 

elemeket és a határidőkre vonatkozó rendelkezéseket. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a következő 

határozati javaslatot. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Megyei Közgyűlés az 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése és 75. § (2) bekezdése 

alapján, az 1992. évi XXIII. törvény 7. § (1) bekezdése, 8. § (3) bekezdése, valamint 10. §-a 

figyelembe vételével pályázatot ír ki a megyei főjegyzői tisztség betöltésére. 

 

 

Pályázati feltételek: 

a.) állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítéssel és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az OKV 

elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 

mentesítéssel rendelkezik, és 

b) közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett. 

A közgyűlés közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a 

kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól 

az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat 

alapján adott mentesítést megszerzi. A határidő eredménytelen eltelte esetén a főjegyző 

közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg.  

 

 

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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A pályázathoz csatolni kell: 

- rövid, a szakmai életutat is bemutató önéletrajzot, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

- az iskolai képesítést igazoló dokumentumok másolatát. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázati felhívás hivatalos közlönyben történő közzétételét követő 30. nap; ha ez munkaszüneti 

napra esik, az azt követő első munkanap. 

 

A pályázatot a Békés Megyei Közgyűlés Elnökéhez kell benyújtani (megküldeni). 

 

A pályázat elbírálására várhatóan a Közgyűlés 2011. novemberi rendes ülésén kerül sor. 

A tisztség a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

Bérezés, juttatások: 

A Köztisztviselői törvény, illetőleg a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt szabályok 

szerint. A megyei főjegyző alapvető feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény állapítja meg. 

A pályázatot a Közgyűlés Elnöke készíti elő és terjeszti döntésre a testület elé. Az elbírálásról a 

Képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

A pályázat elbírálásánál - az elnöki javaslat kialakításánál - az önkormányzati közigazgatásban 

szerzett vezetői gyakorlattal rendelkező pályázó előnyben részesül. 

 

Felelős: - pályázat közzétételéért: dr. Pacsika György mb. osztályvezető 

  - a pályázatok közgyűlésre történő előkészítéséért: Farkas Zoltán elnök 

Határidő: - pályázat közzétételének kezdeményezésére: 2011. szeptember 20. 

  - közgyűlési előterjesztésre: 2011. november 

 

 

 

 

Farkas Zoltán 


