
 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal 
                        

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

Kakucsi Polgármesteri Hivatal 
 

jegyző 

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: 

Pest megye, 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
81. § (3) bekezdésében és más jogszabályokban a jegyző feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 



A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 
         Cselekvőképesség, 
         Büntetlen előélet, 
         Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező 

alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi 
mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási 
mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő 
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, 

         közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év 
feletti szakmai tapasztalat, 

         közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év 
vezetői tapasztalat, 

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
         B kategóriás jogosítvány, 
         Közigazgatási szakvizsga, 
         A pályázó fényképes szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom 
szerint, 

         A pályázó 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa, amely 
igazolja, hogy büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, a 39. § 
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények 
tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll 
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, 

         A pályázó végzettségét, képzettségét, közigazgatási gyakorlatát 
igazoló dokumentumok, 

         A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat 
elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagát, személyes 
adatait megismerhetik és kezelhetik, 

         A pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §-ai szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn, 

         A pályázó nyilatkozata, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatását, 

         A pályázó motivációs levele, amelyben a szakmai tapasztalata is 
részletesen bemutatásra kerül. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         A pályázó helyismerete. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör 2022. július 1-től betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

címére történő megküldésével (2366 Kakucs, Fő utca 20.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: I/ 1334-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: 
jegyző. 

         Elektronikus úton Dr. Kendéné Toma Mária polgármester részére 
a polgarmester.kakucs@gmail.com E-mail címen keresztül 

         Személyesen: Dr. Kendéné Toma Mária, Pest megye, 2366 
Kakucs, Fő utca 20.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok elbírálásáról Kakucs Község Polgármestere dönt. Az elbírálás 
eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A kiíró a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.kakucs.hu – 2022. május 3. 

 


