
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 
A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet az Önkormányzati Osztály jogi 
referens munkakörének betöltésére határozatlan időre. 
 
A munkakör a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §-a alapján 
kerül betöltésre. 
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

az 1. melléklet 22. és 24. pontjainak megfelelő jogi és koordinációs feladatkör 
 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
− Jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátásához szakmai segítséget nyújt, részt vesz 

szerződések, egyéb Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata vagy a 
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó vagy érdekében álló 
iratok/okiratok jogi előkészítésében, véleményezésében. Gondoskodik a 
feladatkörébe utalt előterjesztések, önkormányzati rendeletek, beszámolók, 
tájékoztatók, döntést igénylő ügyek szakmai előkészítéséről. 

− Adatvédelmi felelősként ellátja a közérdekű adatok kezeléséről szóló 
szabályzatban meghatározott feladatokat, teljesíti a közérdekű adatok és 
közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igényeket. 

− Gondoskodik a települési nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátásáról, a testületi ülések, a testületi döntések, hivatalos 
levelezés előkészítéséről, nyilvántartási és iratkezelési feladatok ellátásáról. Vezeti 
a testületi ülések jegyzőkönyvét, gondoskodik a jegyzőkönyvek határidőben 
történő megküldéséről a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz. 
Előkészíti a nemzetiségi képviselők összeférhetetlenségével és méltatlanságával 
kapcsolatos eljárásokat. 

− A Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába került 
Móra Ferenc Általános Iskolával kapcsolatos jogi és adminisztrációs feladatok 
ellátása. 

 
A munkakör betöltésének feltétele: 

− magyar állampolgárság; 
− cselekvőképesség; 
− büntetlen előélet; 
− felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség; 
− felhasználói szintű számítógépes ismeret. 
 

Előnyt jelent:  
− közigazgatás területén szerzett gyakorlat; 
− közigazgatási alap- vagy szakvizsga; 
− ECDL vizsga 

 
A pályázatnak tartalmazni kell: 

• pályázó legfontosabb személyi adatait; 



 
 

• 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 
bizonyítványt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 42.§ (1) 
bekezdése alapján; 

• a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzot a pályázó 
eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását; 

• jelenlegi munkakörét, beosztását; 
• képesítést igazoló dokumentumok másolatát; 
• nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és 
kezeléséhez hozzájárul; 

• nyilatkozat arról, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely 
miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 

 (A képesítést igazoló eredeti dokumentumok a pályázati meghallgatás során bemutatandók.) 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. május 3. A munkakör a döntést követően 
azonnal betölthető. 
 
A javadalmazás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a 
közszolgálati tisztviselők díjazásáról szóló 23/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet és az 
Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján történik.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 28.   
A pályázatokat az alábbi e-mail címre kérjük küldeni: allas@mosonmagyarovar.hu 
 
A pályázattal kapcsolatban további információ dr. Csanádi Viktória aljegyző-osztályvezetőtől 
kérhető, a 06-96/577-816-os telefonszámon. 
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