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A 1. napirendi ponthoz  
E l ő t e r j e s z t é s   

 
Az előterjesztés tárgya:  Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása    
 
Előterjesztő:    a polgármester   
 
Határozati javaslat:   az előterjesztés végén található.   
 

I. A téma ismertetése: 
 

A képviselő-testület a 66/2010.(XII. 1.) számú határozatával döntött arról, hogy a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyzői munkakör 
betöltésére. 
 
A pályázati kiírás a KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság honlapján 2010. december 8-án 
publikálásra került. A pályázati kiírást az Önkormányzat a www.monostorpalyi.hu honlapon is 
megjelentette.  
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. december 30-e volt. A pályázatok elbírálásának határideje 
2011. január 15.napja (tehát 2011. január 17. � a 15.-ét követő első munkanap.)  
 
A pályázati kiírásra 11 pályázat érkezett. Mind a 11 pályázat határidőben megérkezett.              
 
A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint jegyzővé az nevezhető ki, aki 
igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási 
menedzser és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 
elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítéssel rendelkezik és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.  
 
A törvény szerint  Községi Önkormányzatnál (kivéve a körjegyzőséget és az ötezernél több lakosú községet) 
a képviselő-testület felmentést adhat igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy 
az okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés alól annak a személynek, aki az előírt képesítés 
megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstől számított két éven belül befejezi.  
A képviselő-testület pályázati kiírásában ez a felmentés nem szerepel.  
 
A pályázatok mennyiségét tekintve az anyagokat a www.monostorpályi.hu honlapra nem tesszük fel, csak a 
jelen előterjesztést. A nyílt ülés tartásába beleegyezett pályázók pályázatát meg lehet tekinteti a 
Monostorpályi Község Polgármesteri hivatalában munkanapokon.  
 
Valamennyi Képviselő csak egy pályázóra adja le az igen szavazatát, a többire értelemszerűen 
nemmel szavazhat, hiszen csak egy pályázó nevezhető ki jegyzőnek.  
 
Az alábbiakban ismertetett pályázat a nyílt ülésbe beleegyezett pályázók körét tartalmazza: 
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Feltétel / 
Név 

Tömöriné dr. 
Ilyés Katalin 

Dr. Kádár László 
Levente Dr. Suba Tamás Dr. Szabó Róbert Vincze Andrea Erika Dr. Kiss László Zoltán Juhász Péter 

Pályázati feltételek 
Magyar 
állampolgárság  

Igen  Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

Cselekvőképesség Igen  Igen Igen Igen Igen Igen Igen 
Büntetlen előélet  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  
Iskolai végzettség  Jogi  Jogi  Jogi  Jogi  Igazgatásszervező  Jogi  Igazgatásszervező 
Vagyonnyilatkozat
-tételi eljárás 
lefolytatása  

Nem nyilatkozott  Nem nyilatkozott  Nem nyilatkozott  Nem nyilatkozott  Igen  Igen  Igen  

Közigazgatási 
vagy jogi 
szakvizsga  

Jogi szakvizsga  
Közigazgatási 
szakvizsga  

Közigazgatási 
szakvizsga 

Közigazgatási 
szakvizsga  

Nincs  Közigazgatási szakvizsga 
Közigazgatási 
szakvizsga  

Kettő és szakmai 
gyakorlat  

Nincs  Nem egyértelmű  Igen  Igen  Nincs  Igen  Igen  

Pályázathoz csatoltandó dokumentumok 
Önéletrajz  Igen  Igen (hiányos) Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  
Szakmai 
elképzelések  

Nincs  Igen  Igen  Igen  Igen  Nem elfogadható  Igen  

Iskolai 
végzettséget 
igazoló okiratok 
másolata  

Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  

3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi 
bizonyítvány  

Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  

Pályázó 
nyilatkozata a 
pályázat 
tartalmának és a 
személyi adatainak 
az elbírálásban 
résztv. általi 
hozzájáruláshoz  

Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  

Kívánja – e zárt 
ülés tartását. (Nyílt 
/ Zárt)  

Nyílt  Nyílt  Nyílt  Nyílt  Nyílt  Nyílt  Nyílt  

Pályázati 
feltételnek 
megfelelt / nem 
felelt meg  

Nem felelt meg  Nem felelt meg  Nem felelt meg  Nem felelt meg  Nem felelt meg  Nem felelt meg  Megfelelt  
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A fenti táblázatban próbáltam összefoglalni az átláthatóságot szemléltetve, hogy az egyes pályázók (nyílt 
ülésbe beleegyezett) a kiírásnak megfeleltek – e vagy sem, azaz, hogy mely hiányosságokat tapasztaltuk a 
beadott anyagokban.  
 
A fent leírt összesítésből megállapítható, hogy összesen 1 pályázat felelt meg a Képviselő-Testület által 
előírt követelményekből, aki a nyílt ülésen való tárgyalást vállalta.  
 
Kérek minden képviselőt, hogy alaposan nézze át a pályázatokat, majd döntsön arról.  
 
4 fő zárt ülés tartását kérte, ők nem járultak hozzá a nyilvános ülés megtartásához.  
7 fő a nyílt ülés megtartásához hozzájárult.   
 
Több pályázó – mint ahogy az a táblázatban szerepel – azon feltételt felejtette el becsatolni, ami:  

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását elfogadja,  
- közigazgatási szakvizsgája nincs,  
- kettő év szakmai gyakorlata nem megállapítható, valamint  
- szakmai elképzelések vagy hiányoztak, vagy azok egy jegyzői állás betöltéséhez nem voltak 

minősíthetőek.  
 
Dr. Kiss László Zoltán a pályázati feltételeknek megfelelt, viszont a szakmai elképzelése nem elfogadható 
(minimális és nem célorientált), így minősíteni a pályázatát ennek hiányában nem igazán lehet. � Hiszen 
a szakmai elképzelés az alapja a jogszabályban előírt feltételeken kívül egy pályázatnak. Ha ezt nézzük, 
akkor a pályázati feltételek megléte, viszont a csatoltandó anyagok hiánya nem megfeleltté minősíti 
(kapcsolva a „pályázati feltételeket” és a „pályázathoz benyújtandó dokumentumokat”) a pályázatát.  
 
Annak ellenére, hogy összesen – az előbb leírtakon kívül – 1 fő felelt meg az elvárásoknak, valamennyi 
pályázó anyagát kiküldjük (nyílt és zárt ülésbe beleegyezettekét is) a Tisztelt Képviselők részére, viszont 
érdemben a zárt ülésen megnevezett pályázó és Juhász Péter pályázatával érdemes foglalkoznunk. 
Pályázók közül meghívni nem szándékoztam senkit, a pályázatok alapján döntsünk.  
 
A zárt ülésen megnevezett pályázó pályázatában a szakmai elképzelések csupán 1 oldal terjedelműek, 
Juhász Péter pályázó a szakmai elképzeléseit 21 oldalban részletezte. Nem volt pályázati feltétel és 
előnyként sem szerepelt a kiírásban az, hogy helybeli lakost a testület előnyben részesít, viszont Juhász Péter 
monostorpályi lakos és jelenleg is megbízott jegyzői feladatokat lát el az önkormányzat vonatkozásában, 
vezeti a polgármesteri hivatal intézményét.  
 
Amennyiben a Képviselő-Testület a jegyzői munkakör betöltésére alkalmasnak találja valamely pályázót, 
akkor még a Képviselő-Testületi ülésen vagy a kinevezés (2011. január 17.) időpontja előtt a pályázónak 
esküt kell tennie ahhoz, hogy a jegyzői munkakör betöltéséhez szükséges törvényi feltételeknek 
megfeleljen.  
Az eskü szövege a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 12. § (2) bekezdése szerint 
az alábbi:  
 

 „Én .............................................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. 
Országunk Alkotmányát, alkotmányos jogszabályait megtartom. A minősített adatot megőrzöm. Hivatali kötelességeimet 
részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot 
feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem (és ............................ önkormányzat) érdekeinek 
szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és azon kívül példamutatóan viselkedem, s minden igyekezetemmel azon leszek, hogy 
a Magyar Köztársaság fejlődését, szellemi és anyagi javainak gyarapodását előmozdítsam.” 

(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 
„Isten engem úgy segéljen!” 
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II. A döntés anyagi kihatása: 
 

Az illetmény vonatkozásában:  
a) Az alapilletmény (bruttó) = 38.650 Ft / hó * 6,25 = 241.563 Ft / hó  
b) Az illetménypótlék (bruttó) = az a) pont szerinti illetményalap * 10%, azaz 241.563 Ft / 

hó * 10 % = 24.156 Ft / hó  
c) Összesen (bruttó): 241.563 Ft / hó + 24.156 Ft / hó = 265.719 Ft / hó � 100 Ft-ra 

kerekítve = 265.700 Ft / hó.  
 

Cafetéria juttatás vonatkozásában: a közigazgatási szerv vezetője által megállapított, viszont a Képviselő-
Testület költségvetésében jóváhagyott cafetéria keret.  
 

III. Jogszabályi háttér:  
 
1. A Ktv. 7. §-a, 8. §-a, 10. §-a, 11/B. §-a, 12. §-a, 12/A. §-a, 45. §-a, 46. §-a.   
2. A cafetéria vonatkozásában a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 

305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
3. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 15. § 

(1) bekezdése.  
Kérem a Tisztelet Képviselőket, hogy a fent leírtak alapján döntsön a jegyzői munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázó személye kapcsán.  

 

(A határozat-tervezet elfogadásához a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) 
bekezdés b) pontja, valamint a 15. § (1) bekezdés értelmében minősített többség (legalább 4 igen szavazat) 

szükséges.)  
 

IV. Határozat-tervezetek:  
 
 

(nyílt ülés esetén) 
 

IV/A. KINEVEZETT JEGYZ Ő ESETÉBEN  
 

Határozat-tervezet  
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének  
…/2011. (I. 10.) számú  

Határozata  
A Képviselő-Testület  
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 8. § (1) bekezdése és 
a 10. § (1) bekezdése alapján  

1. ………………..(név) –t […………(lakcím) …………..(szül.hely, idő), …………(anyja neve)] 
Monostorpályi Község Jegyzőjének kinevezi a Monostorpályi Jegyzői munkakörének betöltésére 
2011.01.17.napjával, a kinevezéstől számított 3 hónapig terjedő próbaidő kikötésével.  
 

2. A Ktv. 45. § (2) bekezdés a) pontja alapján a bruttó havi alapilletményét az illetményalap (38.650 
Ft) 6,25 szorosában, azaz bruttó 241.563 Ft / hó-ban, a Ktv. 46. § (4) bekezdés a) pontja alapján a 
bruttó havi illetmény-pótlékát a bruttó alapilletményének 10%-ában, azaz bruttó 24.156 Ft / hó-ban 
állapítja meg.  
Ennek alapján az összes bérjellegű járandósága (alapilletmény és az illetménypótlék) 100 Ft-ra 
kerekítve bruttó 265.700 Ft/hó összegben kerül meghatározásra.  
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3. Felkéri a polgármestert a jegyzői kinevezés és a jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó valamennyi 
dokumentum aláírására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő bejelentés megtételére.  
Felelős:  a polgármester  
Határidő:  azonnal.  

 

(nyílt ülés esetén személyenként) 
 

IV/B. NEM TÁMOGATOTT JEGYZ ŐI PÁLYÁZAT ESETÉBEN   
Határozat-tervezet  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének  
…/2011. (I. 10.) számú  

Határozata  
A Képviselő-Testület  

1. ………………..(név) –t […………(lakcím) …………..(szül.hely, idő), …………(anyja neve)] 
Monostorpályi Jegyzői munkakörére benyújtott pályázatát nem támogatja, így Monostorpályiban 
jegyzőnek nem kívánja kinevezni és nem kívánja alkalmazni jegyzői munkakörben.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban ismertetett pályázató pályázatának anyagát juttassa vissza 
a pályázó részére.  
Felelős:  a polgármester  
Határidő:  azonnal.   
 

Monostorpályi, 2011. január 4.  
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József 
polgármester 


