
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 
                        

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

pályázatot hirdet 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal  
Városüzemeltetési Iroda 

 

üzemeltetési ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1073 Budapest, Erzsébet körút 6. 

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

20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Együttműködés a hatóságokkal, a közüzemi szolgáltatókkal, a külső 
vállalkozókkal, a vonatkozó dokumentációk nyilvántartása. Rendkívüli esetek, 
vészhelyzetek, káresetek kezelése, sürgősségi hibaelhárítás. Karbantartási 
ütemterv felügyelete, szorosan együttműködve az üzemeltetést végző 
munkatársakkal. Napi szinten felmerülő problémák kezelése, az érintett 
területekkel történő egyeztetés. Közreműködik az üzemeltetéshez kapcsolódó 
szerződések elkészítésében. Közreműködik a költségvetés tervezésében és a 
végrehajtás ütemezésében, elemzések, hatékonyság növelő javaslatok 
kidolgozásában. Feladatkörébe tartozó szerződések teljesítés igazolását ellenőrzi 
és jóváhagyja. Eseti jelleggel közreműködik a hivatali rendezvények tárgyi 
feltételeinek biztosításában (teremberendezés, eszközök helyszínre szállítása 
stb.) 



Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság, 
•         Cselekvőképesség, 
•         Büntetlen előélet, 
•         Felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban  
          szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, 
          szakképzettség. A II. besorolási osztályban: Műszaki, gazdasági 
          középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és  
          közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika- 
          elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés, 
•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•        Felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban meghatározott  
         jogi, építész, gazdaságtudományi végzettség, 
•        szakmai tapasztalat létesítménygazdálkodásban - Legalább 3-5 
         év szakmai tapasztalat, 
•        épületüzemeltetés, intézmény fenntartás területén szerzett –  
         Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

Elvárt kompetenciák: 

•        Kiváló szintű megbízható, gyors, precíz munkavégzés,  
         terhelhetőség, 
•        Kiváló szintű önálló munkavégzés, 
•        kommunikációs, együttműködési képesség 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

•        B kategóriás jogosítvány 
•        hivatali gépjármű vezetésének vállalása 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz 
•         hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló igazolás 
•         iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló 
          okmányok másolata 
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással  
          összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a  
          szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Erika nyújt, a 
061 462 3215 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Elektronikus úton Kazi Erika részére a kazi.erika@erzsebetvaros.hu  
          e-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jelentkezők szűrése a benyújtott pályázati anyag alapján történik. Meghallgatásra - 
munkáltatói döntés alapján - azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázat 
részeként megjelölt iratokat határidőn belül hiánytalanul benyújtják. A személyes 
meghallgatáson részt vettek közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott 
személyéről. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 5. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•         www.erzsebetvaros.hu - 2021. október 18. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a A munkáltatóval 
kapcsolatban további információt a www.erzsebetvaros.hu honlapon 
szerezhet. honlapon szerezhet. 

  
  

 


