
Fejér Megyei Kormányhivatal

                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján
pályázatot hirdet

Lepsényi Polgármesteri Hivatal 
 

Pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 74.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 24.
Pályázati koordinációs feladatkör Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett
közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi,
andragógus, művelődésszervező szakképzettség. A II. besorolási osztályban:
Középiskolai végzettség.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati pályázatok előkészítése, koordinálása, elszámolása. Kapcsolattartás
a projektmenedzsmenttel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, lebonyolítása, az intézményi
pályázatok kezelése, elkészítése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete,
ellenőrzése. Az ASP rendszerben a projektek önálló pénzügyi nyilvántartásának



vezetése, a szükséges módosítások kezdeményezése; pályázati pénzügyi jelentések
és kimutatások elkészítése. A pályázatok megírásában aktív segítségnyújtás;
pályázatfigyelés; pályázati adatbázis vezetése. A támogatási szerződések és
módosításainak ellenőrzése, különös tekintettel a változások pénzügyi vonatkozásaira;
adatszolgáltatások teljesítése, pályázati projektek nyomon követése, teljesítésének
figyelemmel kísérése és ellenőrzése valamint a végrehajtásának szervezése, és a
megvalósulásának, valamint a megvalósulás minőségének biztosítása, ellenőrzése,
koordinálása a pályázat és a támogatási szerződés tartalma alapján; a projektben
vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         MS Office felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         EU-s és hazai pályázatok koordinálásában, adminisztrációjában szerzett

tapasztalat.
•         Pénzügyi vagy műszaki területen szerzett tapasztalat.
•         Felsőfokú szakirányú végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet szerinti, pályázó szakmai életútját
részletesen bemutató fényképes önéletrajz

•         A végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igénylését igazolószelvény
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez és továbbításához hozzájárul
•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szüts Dóra Katalin jegyző
nyújt, a +36-22/585-024 -os telefonszámon.



A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Lepsényi Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/2097/2022 , valamint a
munkakör megnevezését: Pályázati ügyintéző.

•         Elektronikus úton Dr. Szüts Dóra Katalin jegyző részére a jegyzo@lepseny.hu
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         https://lepseny.hu - 2022. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://lepseny.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


