
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
                            

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

a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

 
TOP-6.8.2 szakmai megvalósító 

munkakör betöltésére. 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

2018. október 31-éig tartó állami tisztviselői jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 

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

foglalkoztatáspolitikai  és munkaügyi feladatkör felsőfokú végzettséggel (a 315/2016 (X.20.) Korm. 
rendeletben írottaknak megfelelően) 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Feladatát képezi a Tatabányai Foglalkoztatási Paktum című, TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001 azonosító 
számú projekt keretében koordinációs feladatok ellátása, a konzorciumi partnerekkel, a paktum 
résztvevőkkel való kapcsolattartás. A célcsoport támogatásai vonatkozásában (programba vonás, 
foglalkoztatási támogatások) felmerülő adminisztrációs feladatok ellátása, ellenőrzése, a program 
szakmai és pénzügyi monitoringjához kapcsolódó adatszolgáltatások. A projekt szakmai 
folyamatának, eredményeinek dokumentálása. A munkakörrel kapcsolatos egyéb szakmai 
dokumentációk létrehozása. A 2018.10.31-éig tartó állami szolgálati jogviszony meghosszabbítható. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 
törvény, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának 
rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

� magyar állampolgárság, 



� cselekvőképesség, 
� büntetlen előélet, 
� felsőfokú végzettség, 
� vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása, 
� „B” kategóriás jogosítvány, 
� felhasználói szintű számítógépes ismeret 
� a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) bekezdés szerinti kizáró 

okok hiánya. 

A pályázat elbírálásának előnyt jelent: 

� ECDL bizonyítvány, 
� közigazgatási gyakorlat, 
� közigazgatási alapvizsga bizonyítvány, 
� közigazgatási szakvizsga bizonyítvány. 

Elvárt kompetenciák: 

� jó szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, 
� konfliktushelyzetek kezelésének képessége, 
� a saját munka önálló szervezésének képessége, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való 

alkalmasság, 
� megbízhatóság, terhelhetőség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

� a 45/2012. (III. 20.) számú Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes 
szakmai önéletrajz, 

� iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata, 
� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely 

tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 
� adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséről. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. február 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajasné dr. Hertelendi Valéria főosztályvezető 
nyújt, a 34/513-580-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
� postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (2801 Tatabánya, Pf. 128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/216/2017., valamint a munkakör megnevezését: 
TOP-6.8.2 mentor. 

� Személyesen: Hajasné dr. Hertelendi Valéria főosztályvezető, Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, 2800 Tatabánya, Bárdos 
László utca 2. 



A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
� www.kormanyhivatal.hu - 2017. február 10. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. 
rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. A pályázat 
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 10. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási 
szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel. 
 


