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Tisztelt Képviselő – testület! 
 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 
módosításáról rendelkező 2007. évi LXXXIII. törvény alapvető változásokat vezetett be a 
Ktv. Közszolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó szabályrendszerében. 
 
2007. szeptember 1- től a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői 
munkakör pályázat útján tölthető be. 
 
A pályázati eljárás szabályait, valamint az általánosan előírt pályáztatási kötelezettség alóli 
kivételek konkrét esteit a Ktv. 10.§- a állapítja meg. 
A Ktv. 10.§(18) bekezdése a helyi sajátosságokhoz igazodóan további lehetőséget biztosít 
arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletében határozza meg azokat a munkaköröket  – 
vezetői beosztás kivételével – melyek pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthetők, 
feltéve, hogy törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. 
 
Javaslom hogy a pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető köztisztviselői 
munkaköröket a polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői, aljegyzői ügyintéző titkárnői 
feladatokat ellátó köztisztviselők, a közéleti és nemzetközi feladatokat ellátó köztisztviselő, 
valamint a közrend – közbiztonsági feladatokat ellátó köztisztviselők tekintetében határozza 
meg a Képviselő – testület. 
 
A rendelettervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
Budapest, 2007. október 30. 
 
         Dr: Szeles Gábor 
 

 
 

RENDELETALKOTÁSI  JAVASLAT 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy megalkotja a …/2007.(….) 
számú önkormányzati rendeletét a  Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása 
nélkül is betölthető köztisztviselői munkakörökről . 
 
 
 
 
Melléklet: rendelettervezet 
      Ktv. 10 §-a 
 



 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának  
……./2007 (…….) számú önkormányzati rendelete 

a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről 
 
 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény  16.§ (1) bekezdésében  és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. 
törvény ( a továbbiakban: Ktv.)  10.§ (18) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) a kinevezési 
jogkör gyakorlójára és az e rendelet alapján közszolgálati jogviszonyt létesítő személyekre. 
 
 

2.§ 
 

(1) Pályázati eljárás lefolytatása nélkül köztisztviselői kinevezés a Hivatalban 
 
• polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői, aljegyzői titkárnői,  
• közrend – közbiztonsági feladatokat ellátó köztisztviselői,  
• közéleti és nemzetközi ügyeket ellátó,  

munkakör betöltésre adható. 
 
 

3.§ 
 

A Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselők száma a  
tárgyévben nem haladhatja meg a mindenkori engedélyezett köztisztviselői létszám Ktv-ben 
megállapított arányát. 
 
 

4.§ 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Szeles Gábor      Tóth Mihály 
    Jegyző       polgármester 
 
 



 
INDOKLÁS 

 
Általános indoklás 

 
 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (18) bekezdése 
felhatalmazást ad a Képviselő – testület részére, hogy a helyi adottságokhoz igazodóan – 
jogszabályok keretei között rendeletben határozza meg azokat a munkaköröket – vezetői 
beosztás kivételével – melyek a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül 
is betölthetők. 

 
 

RÉSZLETES INDOKLÁS 
 

 
 

Az 1. § -hoz 
 

A rendelet személyi hatályát állapítja meg. 
 
 

A 2 –3. § -okhoz 
 

 
Jelen szakasz meghatározza a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is 
betölthető köztisztviselői munkaköröket, és a tárgyévben a rendelet szerint adható 
köztisztviselői kinevezések mértékét. 
 
 

A 4. § -hoz 
 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 
 



KIVONAT 

1992. évi XXIII. törvény 

a köztisztviselők jogállásáról 

 
A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket 

pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező, pártatlan köztisztviselők 
intézzék. Ennek érdekében az Országgyűlés, figyelembe véve a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeit 
is, a következő törvényt alkotja: 

Nyilvános közzététel és pályázat 

10. § (1) Közigazgatási szervnél (a továbbiakban: pályázatot kiíró szerv) köztisztviselői kinevezés, vezetői 
megbízás, kinevezés csak pályázat útján adható. Pályázati eljárás lefolytatása nélkül is adható vezetői kinevezés, 
vezetői megbízás a közigazgatási szervnél legalább egy éve alkalmazásban álló köztisztviselőnek. A pályázatot 
kiíró szerv által meghirdetett pályázatban megjelölt benyújtási határidőt a pályázatot kiíró szerv által történő 
közzétételtől kell számítani. A pályázat benyújtására meghatározott idő a pályázati felhívásnak a pályázatot kiíró 
szerv által történő közzétételétől számított 10 napnál nem lehet rövidebb. 

(2) 
(3) A pályázatra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak a miniszterelnöki kabinet, titkárság, a 

miniszteri kabinet, titkárság, az államtitkári, szakállamtitkári titkárság vezetője, az e törvény szerinti egy évet 
meg nem haladó határozott idejű jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
25. § (2) bekezdés b) pont, 25/A. §, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 86/B. § esetében. 

(4) Nem kell pályázati eljárást lefolytatni, ha a köztisztviselői kinevezés a tartós külszolgálatra történő 
kihelyezésre tekintettel történik és annak időtartamára jön létre. Ez esetben a kinevezésre kerülő személy a 
közigazgatási versenyvizsga alól is mentesül. 

(5) Nem kell pályázatot kiírni abban az esetben, ha katonai szolgálati jogviszonyban álló jogviszonya úgy 
szűnik meg áthelyezéssel, hogy a közigazgatási szerven belül közszolgálati jogviszonyba kerül. Ez esetben a 
kinevezésre kerülő személy a közigazgatási versenyvizsga alól is mentesül, és próbaidő sem köthető ki. 

(6) Nem kell pályázatot kiírni abban az esetben, ha hivatásos szolgálati viszonyban álló jogviszonya úgy 
szűnik meg áthelyezéssel, hogy a közigazgatási szerven belül közszolgálati jogviszonyba kerül. Ez esetben a 
kinevezésre kerülő személy a közigazgatási versenyvizsga alól is mentesül, és próbaidő sem köthető ki. 

(7) Az állami vezetői szolgálati jogviszonyának vagy állami vezetői jogviszonyának létesítését közvetlenül 
megelőzően közszolgálati jogviszonnyal rendelkező államtitkárnak, a szakállamtitkárnak az állami vezetői 
szolgálati jogviszonya megszűnését követő 2 éven belül pályázati eljárás lefolytatása és közigazgatási 
versenyvizsga nélkül is adható köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás, kinevezés, feltéve, hogy legalább 3 
év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. 

(8) 
(9) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
a) a közigazgatási szerv megnevezését, 
b) a betöltendő munkakör, vezetői megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezését, 
c) az ellátandó feladatok ismertetését, 
d) a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb szükséges 

valamennyi feltételt, 
e) az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást, 
f) a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét, 
g) a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatást, 
h) az állás betöltésének időpontját, 
i) a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását. 
(10) A pályázat betöltött állásra is kiírható, feltéve, hogy legkésőbb a pályázat elbírálásának napjától az állás 

betölthető és az állást betöltő köztisztviselőt a kiírást megelőzően legalább 8 nappal korábban a pályázat 
kiírásáról írásban tájékoztatják. 

(11) A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen a pályázat benyújtásának 
időpontjában e törvény szerinti, eredményes közigazgatási versenyvizsgával. 



(12) A kinevezési jogkör gyakorlója a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül, testület esetében a 
következő ülésen dönt a pályázatokról és a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a 
pályázatot. Kinevezést és vezetői megbízást adni csak annak a köztisztviselőnek lehet, aki a pályázati eljárásban 
részt vett és érvényes pályázattal rendelkezik. 

(13) A pályázatok értékelésére a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján legalább háromtagú 
előkészítő bizottság (a továbbiakban: bizottság) hozható létre. Bizottság létrehozása esetén az előkészítésbe a 
közigazgatási szervnél működő munkavállalói érdek-képviseleti szerv képviselőjét is be lehet vonni. 

(14) A pályázót tájékoztatni kell a pályázati eljárás menetéről, valamint az általa elért eredményről. 
(15) A képviselő-testület legkésőbb a jegyző, főjegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnését követő 

harminc napon belül írja ki a pályázatot a jegyzői, főjegyzői állás betöltésére. A pályázati eljárás 
eredménytelensége esetén harminc napon belül újabb pályázatot kell kiírni. 

(16)-(17) 
(18) A miniszter az általa irányított vagy felügyelt államigazgatási szerv(ek) tekintetében rendeletében 

meghatározhatja azokat a munkaköröket - vezetői kinevezés, megbízás kivételével -, amelyek betöltéséhez nem 
kell pályázati eljárást lefolytatni, feltéve, hogy törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. Helyi 
önkormányzat rendeletében határozhatja meg azokat a munkakör(öke)t - vezetői beosztás kivételével -, 
amely(ek) pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthetők, feltéve, hogy törvény vagy kormányrendelet 
eltérően nem rendelkezik. A pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezést kapott köztisztviselőnek próbaideje 
alatt kell közigazgatási versenyvizsgát tennie. Sikertelen vizsga esetén a közszolgálati jogviszonya megszűnik. 
Az adott szervnél a pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselők száma tárgyévben nem 
haladhatja meg a hivatali szervezetnél foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 3%-át (minimum 1 fő). A 
hivatali szervezet vezetője - helyi önkormányzatnál a jegyző - a pályázati eljárás lefolytatása nélkül adott 
köztisztviselői kinevezésről tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert. 
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	A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező, pártatlan köztisztviselők intézzék. Ennek érdekében az Országgyűlés, figyelembe véve a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeit is, a következő törvényt alkotja: 
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	(3) A pályázatra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak a miniszterelnöki kabinet, titkárság, a miniszteri kabinet, titkárság, az államtitkári, szakállamtitkári titkárság vezetője, az e törvény szerinti egy évet meg nem haladó határozott idejű jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pont, 25/A. §, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 86/B. § esetében. 
	(4) Nem kell pályázati eljárást lefolytatni, ha a köztisztviselői kinevezés a tartós külszolgálatra történő kihelyezésre tekintettel történik és annak időtartamára jön létre. Ez esetben a kinevezésre kerülő személy a közigazgatási versenyvizsga alól is mentesül. 
	(5) Nem kell pályázatot kiírni abban az esetben, ha katonai szolgálati jogviszonyban álló jogviszonya úgy szűnik meg áthelyezéssel, hogy a közigazgatási szerven belül közszolgálati jogviszonyba kerül. Ez esetben a kinevezésre kerülő személy a közigazgatási versenyvizsga alól is mentesül, és próbaidő sem köthető ki. 
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	(8) 
	(9) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
	a) a közigazgatási szerv megnevezését, 
	b) a betöltendő munkakör, vezetői megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezését, 
	c) az ellátandó feladatok ismertetését, 
	d) a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb szükséges valamennyi feltételt, 
	e) az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást, 
	f) a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét, 
	g) a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatást, 
	h) az állás betöltésének időpontját, 
	i) a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását. 
	(10) A pályázat betöltött állásra is kiírható, feltéve, hogy legkésőbb a pályázat elbírálásának napjától az állás betölthető és az állást betöltő köztisztviselőt a kiírást megelőzően legalább 8 nappal korábban a pályázat kiírásáról írásban tájékoztatják. 
	(11) A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen a pályázat benyújtásának időpontjában e törvény szerinti, eredményes közigazgatási versenyvizsgával. 
	(12) A kinevezési jogkör gyakorlója a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül, testület esetében a következő ülésen dönt a pályázatokról és a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot. Kinevezést és vezetői megbízást adni csak annak a köztisztviselőnek lehet, aki a pályázati eljárásban részt vett és érvényes pályázattal rendelkezik. 
	(13) A pályázatok értékelésére a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján legalább háromtagú előkészítő bizottság (a továbbiakban: bizottság) hozható létre. Bizottság létrehozása esetén az előkészítésbe a közigazgatási szervnél működő munkavállalói érdek-képviseleti szerv képviselőjét is be lehet vonni. 
	(14) A pályázót tájékoztatni kell a pályázati eljárás menetéről, valamint az általa elért eredményről. 
	(15) A képviselő-testület legkésőbb a jegyző, főjegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnését követő harminc napon belül írja ki a pályázatot a jegyzői, főjegyzői állás betöltésére. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén harminc napon belül újabb pályázatot kell kiírni. 
	(16)-(17) 
	(18) A miniszter az általa irányított vagy felügyelt államigazgatási szerv(ek) tekintetében rendeletében meghatározhatja azokat a munkaköröket - vezetői kinevezés, megbízás kivételével -, amelyek betöltéséhez nem kell pályázati eljárást lefolytatni, feltéve, hogy törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. Helyi önkormányzat rendeletében határozhatja meg azokat a munkakör(öke)t - vezetői beosztás kivételével -, amely(ek) pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthetők, feltéve, hogy törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. A pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezést kapott köztisztviselőnek próbaideje alatt kell közigazgatási versenyvizsgát tennie. Sikertelen vizsga esetén a közszolgálati jogviszonya megszűnik. Az adott szervnél a pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselők száma tárgyévben nem haladhatja meg a hivatali szervezetnél foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 3%-át (minimum 1 fő). A hivatali szervezet vezetője - helyi önkormányzatnál a jegyző - a pályázati eljárás lefolytatása nélkül adott köztisztviselői kinevezésről tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert. 
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