
 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatal 
                        

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

Visegrád Város Polgármesteri Hivatal  
igazgatási csoport 

 
jogi-hatósági referens 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm rendelet 1. számú melléklet 
14. pont hatósági és 22. pontja jogi feladatkör 

Ellátandó feladatok: 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok, így 
különösen képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések, szerződések előkészítése, bizottságok és a 
képviselő-testület döntéseinek végrehajtásában való közreműködés, önkormányzati rendelettervezetek 
készítése, önkormányzati hatósági feladatok (pl.: tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás,) ellátása, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő helyi beszerzési eljárások lefolytatása, koordinálása, 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

jogi és hatósági 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztiszt viselőket 
megillető juttatásokról,valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2007. (1.26.) önkormányzati 
rendelet 2.§-a rendelkezései az irányadók. 
                        
 

 



Pályázati feltételek: 

§         Magyar állampolgárság, 
§         Cselekvőképesség, 
§         Büntetlen előélet, 
§         Főiskola, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, 

természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, műszaki 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, 
közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői szakképesítés. , 

§         közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
§         B kategóriás jogosítvány, 
§         Közigazgatási szakvizsga, 
§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

§         motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 
erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Attila nyújt, a 0626398255 -os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
§         Postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 330/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 
jogi-hatósági referens. 

§         Személyesen: Dr. Szabó Attila, Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81. . 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

szakmai elbeszélgetést követően munkáltatói jogokat gyakorló jegyző saját hatáskörben 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
§         Visegrád hivatalos honlapja www.visegrad.hu - 2016. március 8. 
§         Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. március 8. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016.03.08 

  
  

 


