
 

 

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal 

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

pályázatot hirdet 

Söjtöri 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: 

Zala megye, 8897 Söjtör, Petőfi utca 2. 

Zala megye, 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth utca 87. 

Zala megye 8951 Gutorfölde, Dózsa utca 1. 

Zala megye 8953 Szentpéterfölde, Kossuth utca 52. 

Zala Megye 8951 Csertalakos, Fő utca 5. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny6ségi körök: 

Söjtöri Közös Önkormányzati hivatal vezetése, testületi ülések előkészítése, rendelet alkotás 

előkészítése, hatósági munka, törvény által meghatározott államigazgatási és önkormányzati 

feladatok, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott 

jegyzői feladatok ellátása. 

  



A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal 

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszentlászlói Kirendeltsége 

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal Gutorföldi Kirendeltsége 

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14 fő 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

Magyar állampolgárság, 

Cselekvőképesség, 

Büntetlen előélet, 

Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés, 

Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen 

közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 

Legalább két évi közigazgatási gyakorlat, 

Legalább két év, a közigazgatásban eltöltött vezetői gyakorlat, 

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

B kategóriás jogosítvány, 

Felhasználói szintű számítógépes ismeret, 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat. 

 

  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 

45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8.§ és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével. 

Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata. 

Büntetlen előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra 

vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiadását 

kérelmezte. 

Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat. 

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 

pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék. 

A pályázó szakmai tevékenysége, munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzelései. 

 

A munkakör betöltésének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. július 1-től tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Könyves Gábor polgármester nyújt a 

polgarmester@sojtor.eu e-mail címen vagy a 30/516-7050, 92/569-008-as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8897 

Söjtör, Petőfi u. 2). 

Személyesen: Könyves Gábor polgármesternél, 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 

munkakör megnevezését: Jegyző. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elbírálásáról a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei 

döntenek. 

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 



  



A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 18. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A kinevezés határozatlan időre 6 hónapos próbaidő kikötéssel történik. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 27. 

 

 

Söjtör, 2018. április 18. 

 

Könyves Gábor 

polgármester 


