
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

Tihanyi Közös Önkormányzati 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: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Vezeti a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalt. Gondoskodik a Hivatal, illetve a területéhez 

tartozó települések (Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali) működésével 

kapcsolatos feladatainak ellátásáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal 

köztisztviselői tekintetében. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat és hatáskörébe utalt feladatok 

ellátása. Jelzi a Képviselő-testületnek, polgármesternek, ha döntésük, működésük 

jogszabálysértő. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármesterek adnak át részére. A 

hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek száma: 5 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, 

 Közigazgatási szervnél szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat, 

 B kategóriás jogosítvány, 

 Közigazgatási szakvizsga, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Közigazgatási szervnél legalább 3 év, jegyzői vagy aljegyzői munkakörben szerzett 

vezetői tapasztalat, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 ASP rendszer ismerete 

 jogi szakvizsga 

 pályázatok lebonyolításában szerezett szakmai tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 

törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról 

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez 

a pályázati eljárás során 

 képesítést tanúsító okiratok 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 85. § 

szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben 

 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján készített szakmai önéletrajz 

 a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tósoki Imre polgármester nyújt, a 

06/87/538-030-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/775/2018, valamint a munkakör 

megnevezését: jegyző, vagy 

 Személyesen: Tósoki Imre polgármesternél, Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth 

L. u. 12. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázatokat Tihany Község Önkormányzat, Aszófő Község Önkormányzat, Örvényes 

Község Önkormányzat, Balatonudvari Község Önkormányzat és Balatonakali Község 

Önkormányzat polgármestere bírálja el. Felmentést a munkaadó sem a szakképesítés, sem a 

gyakorlati idő alól nem biztosít. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésre kerül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Tihany község honlapja 

 Aszófő község honlapja 

 Örvényes község honlapja 

 Balatonudvari község honlapja 

 Balatonakali község honlapja 

 Veszprém Megyei Napló 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 11. 

 


