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131/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben 
foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal aljegyzői állásának 
betöltésére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

 
A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 
Munkahely: Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala   
                      2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 
 Beosztás: aljegyző 

A vezetői beosztás időtartama: határozatlan időre  
 
Ellátandó feladatok: A jegyző helyettesítése annak távolléte esetén- 
jegyző által meghatározott egyéb feladatok ellátása. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
Pályázati feltételek:  
- Magyar állampolgárság 
- Cselekvőképesesség 
- Büntetlen előélet 
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy 
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés 
- Közigazgatási területen szerzett 2 év szakmai tapasztalat 
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
      - jogi szakvizsga 
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A pályázathoz csatolni kell: 
- a pályázó szakmai életrajzát, 
- az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített 
másolatát, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati 
anyagát az illetékes bizottságok megismerhessék. 
 
Erkölcsi Bizonyítvány benyújtására vonatkozóan a hiánypótlás a 
döntést hozó testületi ülés időpontjáig biztosított. Egyéb 
hiánypótlásra nincsen lehetőség. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: Belügyi Közlönyben történt 
megjelenést követő 30 nap. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő 
legközelebbi testületi ülés. 
 
Egyéb információk: A pályázatot Dr. Németh Mónika jegyzőnek címezve, 
zárt borítékban kell beadni. 
 
Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Kovács Teodóra Humán 
Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető az 53/360 135 
telefonszámon ad.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az 1. pontban foglalt 
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: Dr. Németh Mónika jegyző 
Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi 
Osztály 
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
K.m.f. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Németh Mónika s. k. 
            polgármester                  jegyző 

 
Kivonat hiteléül: Abony, 2008. április 25. 
 
 
Darányi Erika 
        jkv. 


