
Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere 
 

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

pályázatot hirdet 
 

Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
 

aljegyző 
 

munkakör betöltésére. 
 

 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
 
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidejű 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 
 
A munkavégzés helye: 
 
Pest Megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott 
feladatok. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a „a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról” szóló 
2/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 
 
§  magyar állampolgárság; 
§  cselekvőképesség; 
§  büntetlen előélet; 
§ Kttv. 247§ (1) a) szerint: igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy 
jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási 
mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképzettség; 



§  települési önkormányzatnál vagy államigazgatási területen szerzett tapasztalat; 
§  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
Európai Uniós és hazai forrású fejlesztési projektek felhasználásában, koordinációjában szerzett 
tapasztalat 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
§ szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (4) bekezdése szerint; 
§ a képzettséget tanúsító okiratok másolata; 
§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely terjedjen ki a Kttv. 39.§ (1b) és (1c) 
bekezdésben foglalt rendelkezésekre; 
§ a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések; 
§ a pályázati anyag kezelésével kapcsolatos nyilatkozatok. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Félegyházi András polgármester nyújt, a 
polgarmester@visegrad.hu elektronikus címen. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 
Postai úton, a pályázatnak a Visegrádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2025 
Visegrád, Fő utca 81.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1833/2019., valamint a munkakör megnevezését: „aljegyző”. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról a Jegyző 
javaslata mellett a Polgármester dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 
§  Visegrád Város honlapja - 2019. július 10. 
§  Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. július 10. 
§  kozigallas.gov.hu internetes oldalon: 2019. július 12. 
 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon szerezhet. 
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