
Fejér Megyei Kormányhivatal 
 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet a 

Fejér Megyei Kormányhivatal  

Állami Főépítészi Iroda 

terület- és településrendezési szakügyintéző 

munkakör betöltésére. 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével 

 

Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Várkörút 22-24. 

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
területrendezési, településfejlesztési, településrendezési és településképi feladatok 

 

Ellátandó feladatok: 
állami főépítészi feladatok 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
A főépítészi tevékenységről szóló, 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. §-ban foglaltak 

alapján állami főépítészi feladatok ellátásában való közreműködés.  

 

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 Fejér Megyei 

Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.  

 

Pályázati feltételek:

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet,

 felsőoktatásban szerzett végzettség: okleveles építészmérnök, okleveles 

településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, településmérnök szakképzettség, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 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 a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének és 

fenntartásának feltétele a jelentkező hozzájárulása ahhoz, 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 ellenőrizze,  

 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, 

 a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél 
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. 

rendeletben előírtak teljesítésének igazolása 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a 

közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó 

szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek 

nyilvántartásáról szóló 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); 

 nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását; 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

 nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben 

nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt 

közigazgatási szervnél nem alkalmazható; 

 a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél 
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. 

rendeletben előírtak teljesítésének igazolása. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 17. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fakász Tamás állami főépítész nyújt, 

a 06-22/512-252 telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 10. 

 

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 pályázatok a benyújtási határidő 

lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A pályázat eredményéről az érintettek írásban 

értesítést kapnak. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 13. 


