
Álláshirdetés JOGI ÉS PERKÉPVISELETI FELADATKÖR betöltésére

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A munkavégzés helye:
Baranya Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15.

Ellátandó feladatok:
A környezetvédelmi  hatósági  eljárásokkal  kapcsolatos  jogi  feladatok  ellátása  kiemelten  az  alábbi
jogszabályok alapján:
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.
30.) Korm. rendelet,
a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló
2018.  évi  CXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Kit.),  valamint  a  Baranya  Vármegyei  Kormányhivatal
Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltételei:
 magyar állampolgárság,

 cselekvőképesség,

 büntetlen előélet,

 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,

 a jelentkező nem áll a Kit. 82. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt
indult büntetőeljárás hatálya alatt,

 a jelentkező nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (különös tekintettel a Kit. 117. §
(6) és (8) bekezdéseiben, illetve a 166. § (4) bekezdésében foglaltakra),

 a Kit. 82. § (9) bekezdése alapján kormányzati szolgálati jogviszony azzal létesíthető, aki
tudomásul  veszi,  hogy  a  rendőrségről  szóló  törvény  rendelkezései  alapján  a
kormánytisztviselő  szolgálati  feladatainak  törvényes  ellátását  a  belső  bűnmegelőzési  és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv -  törvényben meghatározott  esetekben és módon -
megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti, 

 felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség,

 vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség  teljesítése  a  kinevezéstől  számított  harminc  napon
belül, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben
foglalt rendelkezéseknek megfelelően.



Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
 közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

 felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Elvárt kompetenciák:
 szakszerűség, jogszerűség, határidők betartása 

 eredmény-orientáció

 önálló munkavégzés

 együttműködő készség, csapatmunka

 megbízhatóság, felelősségvállalás

Benyújtandó okiratok:
 fényképes szakmai önéletrajz,

 végzettséget igazoló okiratok másolata,

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről.

A benyújtandó okiratokat a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
részére,  kizárólag  elektronikus  úton  a kornyezetvedelem@bara  nya.gov.hu   e-mail  címre  kell
megküldeni.

A jelentkezés határideje: 2023. április 20.

Az elbírálás határideje: 2023. május 10.

Az állás betöltésének kezdete: Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt nyújt:
Kovács Rita, a Környezetvédelmi Osztály vezetője a 72/795-167-es telefonszámon.

mailto:pecs.epites@baranya.gov.hu

