
A Fejér Megyei Kormányhivatal 

 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján 

pályázatot hirdet 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Beruházási és Üzemeltetési Osztály 

 

üzemeltetési referens 

munkakör betöltésére. 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Hulladék nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos, illetve egyéb üzemeletetési feladatok 

Ellátandó feladatok: 

A Kormányhivatal egyes épületeiben termelt hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése és 

adatszolgáltatás elkészítése. Az épületekben felmerülő üzemeltetési feladatok műszaki tartalmának előkészítése, 

versenyeztetése, megrendelés vagy szerződéskötés bonyolítása, illetve a külső vállalkozók által végzett munkák 

ellenőrzése. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 

törvény rendelkezései a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Felsőoktatásban szerzett szakképesítés műszaki területen, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Környezetvédelmi mérnöki végzettség, 

 Épületüzemeltetési területen szerzett gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 Közigazgatási - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 B kategóriás jogosítvány 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat 

részletesen bemutató önéletrajz; 

 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

 erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igénylését igazoló irat (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány speciális KIT 2019 alap megjelöléssel); 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.április 11. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herczeg Edit osztályvezető nyújt, a 06-22/514-788-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

Elektronikus úton Sárközyné dr. Szabó Piroska főosztályvezető részére a szervezes@fejer.gov.hu e-mail címen 

keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajz alapján történik; a személyes meghallgatásra behívottak tekintetében a munkáltatói 

jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről; a kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor; a 

pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 18. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer - 2021. március 29. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer 

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

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 29. 


