
Á L L Á S H I R D E T É S 

 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya állást hirdet 2 fő részére jogi 

ügyintéző munkakör betöltésére. 

A kormánytisztviselői jogviszony határozatlan idejű, 6 hónap próbaidő kikötésével. A jogviszony „A 

közszolgálati tisztviselőkről" szóló 2011. évi CXCIX. tv. előírásai szerint kerül megállapításra.   

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: A Fejér Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya 

 Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 

 

Az ellátandó feladatok ismertetése: Előkészíti a Kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő peres 

és nem peres eljárásokkal összefüggő beadványokat; a Kormányhivatal belső szabályzataiban, 

továbbá a Kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtti peres 

és peren kívüli eljárásokban biztosítja a Kormánymegbízott és a Kormányhivatal képviseletét; 

véleményezi a Kormányhivatal által megkötendő szerződéseket; jogi szakmai segítséget nyújt a 

kormányhivatali utasítások, szabályzatok, szerződések, jogszabály-módosítási javaslatok 

előkészítéséhez.  

 

Az állás betöltésének feltételei: 

 jogász végzettség 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány) 

 

Előnyt jelent: 

 jogi szakterületen szerzett gyakorlat 

 jogi szakvizsga 

 megbízható felhasználói szintű informatikai ismeretek (elsősorban: Excel,Word), 

 

A jelentkezéshez szükséges iratok: 

 a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz  

 az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatai 

 

Illetmény:  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 

integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény alapján kerül 

megállapításra. 

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

A jelentkezést zárt borítékban postai úton, vagy személyesen egy példányban kell eljuttatni az alábbi 

címre: Fejér Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya, 8000 Székesfehérvár, Szent 

István tér 9. 

 

A borítékon szükséges feltüntetni: „jelentkezés jogi ügyintéző munkakörre.” 

 

A jelentkezések elbírálásának rendje:  

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A 

kiválasztott jelentkezők a hivatali vezetőkkel személyes elbeszélgetésen vesznek részt. A jelentkezés 

eredményéről az elbírálástól számított 8 napon belül az érintettek írásban értesítést kapnak. 

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2015. 04. 20. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.   

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=146781.214373

