
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal 
                        

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

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

önkormányzati munkatárs 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Somogy megye, 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. 

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

Titkársági és testületi feladatok ellátása. 

Ellátandó feladatok: 

Előkészíti a képviselő-testületek üléseit, a bizottsági üléseket, és a 
közmeghallgatásokat. Elkészíti a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit. 
Elkészíti a bizottságok által hozott határozatok összesítő táblázatát a 
képviselő-testület ülésére. A képviselő-testület és bizottságai határozatait 
nyilvántartja, kigyűjti a lejárt határidejű határozatokat és elkészíti azokról a 
jelentést. Elkészíti a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, 
valamint a feladatkörébe tartozó települési és bizottsági előterjesztéseket, a 
testületi ülések jegyzőkönyvi kivonatait, a testületi üléseken hozott 
határozatok összesítőit. A napirendi pontok külső előadóit felkéri az 
előterjesztések elkészítésére. Elkészíti a képviselő-testületi, a bizottsági 
ülések éves munkatervét. Ellátja a közalapítvánnyal, valamint a társulásokkal 



kapcsolatos feladatokat. A helyi választási iroda tagjaként részt vesz a 
választások, népszavazások, népi kezdeményezések szervezésében és 
lebonyolításában. Közreműködik a munkakörébe tartozó feladatok esetében 
a pályázatok elkészítésében. Közreműködik az intézményeket érintő 
előterjesztések elkészítésében. Közreműködik az alapító okiratok és 
rendeletek elkészítésében, módosításában. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Titkársági és testületi feladatok 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, 

 Egyetem, Jogász, vagy igazgatásszervezői szakképesítés, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata. 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás 
annak megkéréséről 

 Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 
alapján 

 A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhessék. 

 Nyilatkozat, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének eleget tesz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kónyáné dr. 
Zsarnovszky Judit jegyző nyújt, a 06-84/525-901 -os telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (8660 Tab, Kossuth Lajos utca 
49.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: TA/675/2022. , valamint a 
munkakör megnevezését: önkormányzati munkatárs.  

 Személyesen: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző, Somogy 
megye, 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A kinevezésről a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével, 6 hónapos 
próbaidő kikötésével 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.tab.hu - 2022. május 13. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A jegyző fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
 


