Az autonóm tartományok és helyi önkormányzatok alkalmazottairól szóló törvény 49. szakasz
szakasz 2. bekezdése, 95 szakasz 2. bekezdése és 96 szakasz 1. és 2. bekezdése (A SzK Hivatalos
Közlönye 2016/21. szám), a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 46. szakasz 1. bekezdése 7.
pontja (A SzK Hivatalos Közlönye 2007/129, 2014/83 – más. törv. és 2016/101 - más. törv.), az
autonóm tartományok és helyi önkormányzatok munkaköreinek betöltésére irányuló belső és nyílt
pályázatok lebonyolításáról szóló kormányrendelet 1. szakasza, valamint a 11. szakasztól a 27.
szakaszig (Az SZK Hiv. Közlönye, 2016/95 szám) alapján Topolya Községi Tanácsa, annak
2018. augusztus 9-i ülésén meghozta az alábbi

VÉGZÉST
A TOPOLYA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉT KINEVEZŐ
PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL

1. Topolya Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének megválasztására az alábbi összetételű
bizottságot (a továbbiakban: pályázati bizottság) alakítja:

1. Szuromi Tímea, okleveles közgazdász,
2. Nada Mehaković, okleveles jogász, valamint
3. Kmetykó László, okleveles jogász - emberi erőforrás-kezelő.
A bizottság tagjai a maguk köréből szótöbbséggel megválasztják a pályázati bizottság elnökét.
2. A pályázati bizottság a döntéseit szótöbbséggel hozza, a pályázati bizottság elnökének szavazata
ugyanolyan erővel bír, mint a pályázati bizottság tagjainak.
A pályázati bizottság a működéséről jegyzőkönyvet vezet, amelyet a pályázati bizottság elnöke ír alá.
A pályázati bizottság tagjai az eljárás lebonyolítása során tudomásukra jutott adatokat kötelesek
megőrizni.
3. A pályázati bizottság bonyolítja le Topolya Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének
kinevezésére irányuló választási eljárást.
4. A pályázati bizottság feladata, hogy:
- megállapítsa Topolya Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének megválasztásához a
mércéket és ismérveket
- ellenőrizze a választási eljárás során a Topolya Közigazgatási Hivatalának munkaköréből
származó ismereteket, a Közigazgatási Hivatal munkáját szabályozó rendeletek ismeretét, a
pozícióval és kommunikációs készségekkel kapcsolatos szakmai kompetenciát - a jelentkezési
lap és a felmérésből származó adatok vizsgálata
- a nyílt pályázatra való jelentkezés határidejének leteltével áttekintse az összes beérkezett
jelentkezést és benyújtott bizonyítékot, majd összeállítsa azoknak a jelölteknek a listáját, akik
között le kell bonyolítani a választási eljárást, és a listát alá kell írnia valamennyi bizottsági
tagnak
- kizárólag Topolya Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének megválasztására meghirdetett
feltételeket teljesítő jelöltek között lebonyolítsa a választási eljárást
- a választási eljárás lezárásával összeállítsa a választásra előírt mércéket legjobb eredménnyel
teljesítő legföljebb három jelölt nevét tartalmazó listát, és azt megküldje Topolya Községi

-

Tanácsának, csatolva a választási eljárás során foganatosított cselekményekről fölvett
jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a jelöltek által a választási eljárás során elért eredmények
összes adatát
ha a választási bizottság azt állapítja meg, hogy nem voltak jelentkezők a pályázatra, illetve
egyetlen jelölt sem teljesítette a választásra előírt mércéket, vagy nem juttatta el a szükséges
bizonyítékokat, valamint a jelentkezés nem időben érkezett, nem teljes vagy nem érthető, A
Választási bizottság elnöke erről egy jelentést állít össze és eljuttatja Topolya Községi
Tanácsának.

5. A pályázati bizottság részére szükséges szakmai, ügyintézési és műszaki teendőket a Topolya
Községi Tanácsának Szakosztálya látja el.
6. Ezen Végzés meghozatalának napján lép hatályba, valamint megjelenik Topolya község Internetes
oldalán és Topolya község illetékes szervének hirdetőtábláján.
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