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K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április 19-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2007. (IV. 19.) közgyűlési 
határozata megyei aljegyzői pályázat kiírásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 

aljegyzői állásának betöltésére vonatkozó, a mellékletben 
foglalt pályázati felhívást jóváhagyja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a mellékletben 

szereplő pályázati felhívás – változatlan tartalommal történő 
– megjelentetéséről a Belügyi Közlönyben gondoskodjon. 

 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 



Melléklet 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint 
a 75. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

megyei aljegyzői állás betöltésére 
 
 
 
 
Pályázati feltételek: 
 
− magyar állampolgárság, 
− büntetlen előélet, 
− állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés, 
− jogi vagy közigazgatási szakvizsga, 
− közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat 
 
A pályázathoz mellékelni kell: 
 
− a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
− a betöltendő munkakörrel kapcsolatos elképzeléseket, 
− az iskolai végzettséget tanúsító oklevél és a szakvizsga bizonyítvány másolatait, 
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
 
Az aljegyző – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 22/A. § (8) 
bekezdés d./ pontja alapján – vagyonnyilatkozat tételre köteles. 
 
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint a megyei önkormányzat e tárgyú 
rendeletében foglaltak szerint. 
 
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 15 napon belül 
kell benyújtani – zárt borítékban – a megyei főjegyzőhöz. (7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13.) 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő Közgyűlés 
ülésének napja. A beérkezett pályázatokról a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése dönt, a pályázók a Közgyűlés ülésére meghívót kapnak. 
 
A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakör a pályázat elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
 
Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati anyag visszaküldésre kerül. 
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a megyei főjegyzőnél  a 06/74 505-606-
os telefonszámon. 
 


