
Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal  

                         

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

pályázatot hirdet 

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal  

Balatongyöröki Kirendeltsége 

 

aljegyző  

munkakör betöltésére.  

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2020.04.01-től 2022.07.31–ig tartó közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.04.01-től 2022.07.31-ig szól.  

 

A munkavégzés helye: 

Zala megye, 8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos utca 29.  

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-a szerinti 

aljegyzői feladatok ellátása Vonyarcvashegy és Balatongyörök településeken, valamint a 

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltsége kirendeltség-

vezetői feladatainak 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 

szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles 

közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, 

• Közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

• B kategóriás jogosítvány,  

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,  

• Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,  

• Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,  

• Szakvizsga megléte 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata  

• Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX tv. 5. sz. mellékletének és a 

87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 9.§ (1) bekezdésében és 1. sz. mellékletében 

foglaltaknak megfelelően  

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi (hatósági) bizonyítvány, vagy annak 

megigényléséről szóló postai feladóvevény másolata, vagy az elektronikus úton 

történt igénylésről szóló igazolás  

• Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 20.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Viktória, aljegyző nyújt, a 

06 83 546 902 -es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 

címére történő megküldésével (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 42.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: V/306/2020., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.  

• Személyesen: Bertalanné dr. Gallé Vera, jegyző, Zala megye, 8314 

Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 42. .  

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az aljegyző személyéről Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 

dönt, kinevezéséhez Balatongyörök Község Önkormányzata Polgármesterének egyetértése 

szükséges. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes 

meghallgatáson vesznek rész. A pályázati eljárást követően az eredménytelenül pályázók 

részére a pályázati dokumentáció visszaküldésre kerül. A munkáltató a pályázati eljárás 

érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.balatongyorok.hu - 2020. február 7. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.  

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vonyarcvashegy.hu és 

www.balatongyorok.hu honlapon szerezhet.  
 


