
Heves Megyei Kormányhivatal 
                            

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

a Heves Megyei Kormányhivatal 

Füzesabonyi Járási Hivatala 
 
 

közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 

munkakör betöltésére. 

                                               

Az állami tisztviselői jogviszony időtartama: 

Határozott idejű állami szolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62. 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a 

munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. számú melléklet 34.5. pontja alapján Közegészségügyi-járványügyi feladatkör 

A Közegészségügyi-járványügyi szakügyintézői munkakörhöz tartozó főbb 

tevékenységi körök:  

 

A munkakör ellátása során a környezet-település egészségügyi és közegészségügyi - járványügyi   

feltételek kialakításának, megfelelőségének vizsgálata az egységekben, kérelemre indult valamint a 

hatóság által indított eljárásokban, illetve éves munkatervi feladatokban előírtak szerint. Helyszínen 

hatósági ellenőrzések, helyszíni szemlék lefolytatása. Emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz 

minőségének biztosítása. Hulladéklerakók, szálláshelyek, természetes - és medencés fürdők, 

telephelyek jogszabályban és munkaterv szerinti ellenőrzése.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 

törvény, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati szabályzata rendelkezései az 

irányadók. 

                        

Pályázati feltételek:     

1.         Magyar állampolgárság 



2.         Cselekvőképesség 

3.         Büntetlen előélet 

 4.         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 5.         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 6.         Felhasználói szintű számítógépes ismerete 

Felsőoktatásban szerzett műszaki, gazdaságtudományok, természettudományi, agrár, orvos- és 

egészségtudományi képzési területen szerzett szakképzettség. 

 

Elvárt kompetenciák: 

1.  precizitás 

2.  jó kommunikációs készség 

3.   önálló munkavégzésre való képesség 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázat döntését követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 11. 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dósáné Dr. Fekete Márta járási tiszti 

főorvos nyújt, a +36 36 341 832 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

1.     Postai úton, a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala 

Népegészségügyi Osztályának   

3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62. címére történő megküldésével. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 12. 11. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

1.         Heves Megyei Kormányhivatal honlapja 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

Fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint); iskolai 

végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata; erkölcsi bizonyítványt; 

motivációs levél, valamint nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és 

mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez- a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges mértékben hozzájárul.  

 

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak 

akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban 

feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.  

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. 


