
               Alsónémedi Polgármesteri Hivatal                    
pályázatot hirdet 

pályázati, környezetvédelmi ügyintéző 
munkakör betöltésére. 

 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
 
A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Az európai uniós és hazai pályázatok figyelemmel kísérése, pályázati eljárásokkal kapcsolatos 
teljes körű ügyintézés. Környezetvédelmi feladatok ellátása. Titkársági feladatok, testületi 
jegyzőkönyvek készítése. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

  Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, 
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 Főiskolai végzettség - 29/2012 (III.7.) Krom. rendelet 1. sz. melléklet 26. sz. 

feladatkörére vonatkozó képesítési előírások: 
(Az I. besorolási osztályban: 
Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, 
természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, 
vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi 
szakképzettség) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Közgazdász, környezetvédelmi végzettség, pályázat írással kapcsolatos 

gyakorlat 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Végzettséget igazoló okiratok másolata, 
  részletes szakmai önéletrajz (45/2012. III.20) korm.rendelet szerint, 
  nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2018. január 9. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Percze Tünde jegyző nyújt, a 06-
29 -os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2351 Alsónémedi, Fő út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-464/2017 , valamint a 
munkakör megnevezését: pályázati, környezetvédelmi ügyintéző. 

 Személyesen: dr. Percze Tünde jegyző  2351 Alsónémedi, Fő út 58.  
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő 
pályázat érvénytelennek minősül. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20. 
Pályázat megjelenése: www.kozigallas.hu , www.alsonemedi.hu – 2017. december 10. 


