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        P o l g á r m e s t e r é t ı l 
 
 
Szám: 79-26/2011. 
 

M E G H Í V Ó 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 7/1999. (05. 12.) számú rendeletének 13.§ (1) 
bekezdése alapján rendkívüli ülését 

 
 

2011. július 19-én (kedden) 17 órakor 
 
 
tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   (2351 Alsónémedi, Fı u. 58.) 
 
 
Tervezett napirend: 
 
 
Nyílt/zárt ülés: 
 
1.) Megbízás jegyzıi feladatok ellátására. 

Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. július 15. 
 
 
 
      Tisztelettel:       Vincze József  
              polgármester 



ELİTERJESZTÉS 
a 2011. július 19-i rendkívüli ülés 1. sz. napirendjéhez 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Az önkormányzat kinevezett jegyzıjének jogviszonya 2011. július 15-én közös 
megegyezéssel megszőnt. 
A jegyzıi állás betöltésére a pályázat kiírásra került 2011. július 20-i benyújtási 
határidıvel és 2011. szeptember 13-i bírálati határidıvel. 
A pályázatok értékeléséig és az új jegyzı kinevezéséig is biztosítani kell azonban a 
Polgármesteri Hivatal törvényes mőködését, a jegyzıi feladatok ellátását és a jegyzıi 
hatáskörbe tartozó ügyekben a kiadmányozást. 
 
A hatályos jogszabályok a jegyzı helyettesítésének háromféle módjáról rendelkeznek:  
 

- ahol van, ott az aljegyzı a helyettes ( hivatalunknál nincs, miután csak 
városokban kötelezı a kinevezése),  

- esetleg más település jegyzıje látja el megbízás alapján meghatározott idıre a 
helyettesítést a két érintett települési önkormányzat megállapodása és testületi 
jóváhagyása mellett,  

- vagy pedig a polgármesteri hivatal megfelelı képzettségő köztisztviselıjét lehet 
megbízni a jegyzı feladatainak ellátásával.  
A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezik a 
képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl:  igazgatásszervezıi vagy állam- és 
jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos 
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körően közigazgatási 
jellegőnek minısített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel 
rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett. 

 
Megbízást olyan, az adott önkormányzatnál köztisztviselıi jogviszonnyal rendelkezı 
kaphat, aki megfelel ezen  elıírásoknak. Hivatalunk köztisztviselıje, Szabóné Bán 
Julianna  a felsorolt kritériumoknak minden tekintetben megfelel. Igazgatásszervezıi 
diplomával, szakvizsgával  és 12 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A zökkenımentes, folyamatos és törvényes  hivatali munkavégzés érdekében javaslom 
Szabóné Bán Julianna igazgatási csoportvezetı megbízását a jegyzıi feladatok 
elvégzésével határozott idıtartamra, az új jegyzı kinevezéséig. 
Ehhez kérem támogatásukat. 
 



Határozati javaslat 
 
    …./2011.(07.19.) számú határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Képviselı-testülete a jegyzıi  feladatok ellátásával a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıjét, Szabóné Bán Juliannát bízza meg, aki 
rendelkezik a Ktv-ben foglalt képesítési és szakmai feltételekkel. 
A megbízás  2011. július 20-tól határozott idıre, a jegyzıi pályázat elbírálásáig és 
az új jegyzı kinevezéséig szól. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
Err ıl értesül: polgármester 

             Szabóné Bán Julianna 
      
    

 
Alsónémedi, 2011. július 15. 
 
                  Vincze József 
                  polgármester   


