
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) 3. § (1) bekezdése szerint 

alkalmazandó, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a 

 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályán 

 

kérelemkezelési szakügyintéző 

 

munkakör betöltésére. 

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye: 7626 Pécs, Koller u. 7/2. 

 

 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az EMVA és EMGA jogcímekkel kapcsolatos kérelemkezelési feladatok elvégzése, a Vidékfejlesztési 

Operatív Program keretében meghirdetett intézkedések keretében benyújtott kérelmekhez kapcsolódó 

kérelemkezelési feladatok végrehajtása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. 

évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 

Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság 

 cselekvőképesség 

 büntetlen előélet 

 felsőfokú képesítés, felsőoktatásban agrár-, gazdaságtudományok vagy műszaki képzési 

területen, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképzettség 

 a pályázó nem állhat a Kttv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt 

indult büntetőeljárás hatálya alatt 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

 az Áttv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási tanulmányok szakirányú 

szakképzettség vagy megszerzésének vállalása a kinevezéstől számított két éven belül 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat  

 pályázatokkal, projektek kezelésével kapcsolatos gyakorlat 

 jártasság földügyekkel kapcsolatos területen 

 

 



Elvárt kompetenciák: 

 jó kommunikációs képesség 

 kiváló szervező-, problémamegoldó-készség 

 terhelhetőség, nagyfokú munkabírás 

 problémamegoldás, motiváltság, csapatmunka 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 végzettséget igazoló okiratok másolata, 

 részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, 

a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi 

nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, 

valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012.(III.20.) Korm. 

rendelet 1. sz. melléklete szerint, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérésére vonatkozó igazoló 

szelvény másolata, 

 hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálók megismerjék. 

 

A pályázati anyagot a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kizárólag elektronikus úton az 

agrartamogatas@baranya.gov.hu e-mail címre kell megküldeni. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. január 20. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2018. január 31. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

elbírálás után azonnal 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az állással kapcsolatos további információ Tarnai Lívia főosztályvezetőtől kérhető a +36/72/507-022 

telefonszámon. 

 


