
 

 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal  
                         

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján  
pályázatot hirdet 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal  
Igazgatási és Beruházási osztály 

 
Területfejlesztési referens  

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.  

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. sz. melléklet I/21. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok I. besorolási osztály  

Ellátandó feladatok: 

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Hivatal területfejlesztési tevékenységével kapcsolatos 
feladatok ellátása.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Települések fejlesztési tevékenységének koordinálása, a területfejlesztési tanács működésével 
összefüggő adminisztráció és ügyviteli feladatok.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény , valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 10/2003. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról; a Tolna Megyei Önkormányzat 
Főjegyzőjének 6/2007. sz. utasítása Közszolgálati Szabályzatáról rendelkezései az irányadók.  



                         
Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 
         Cselekvőképesség, 
         Büntetlen előélet, 
         Főiskola, közgazdasági, vagy műszaki felsőfokú oktatásban szerzett szakképzettség, 

településmérnök,  
         Területfejlesztési feladatok - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felhasználói szintű informatikai,  
         Közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, fényképes szakmai önéletrajz, három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2009. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bartos Georgina nyújt, a 74-505606 -os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2310-1/2008., valamint a munkakör 
megnevezését: Területfejlesztési referens.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Munkáltató az érvényes pályázókat személyes interjúra behívja, majd dönt a munkakörre 
legalkalmasabb személyről. Minden pályázó a pályázat elbírálását követően értesítést kap az 
eredményről.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 19.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Tolna Megyei Népújság - 2008. december 1. 
         Tolna Megyei Önkormányzat honlapján - 2008. december 1. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tolnamegye.hu/állásajánlatok 
honlapon szerezhet.  
  

  
 
 


