
Váci Polgármesteri Hivatal  
                        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján 
pályázatot hirdet 

Váci Polgármesteri Hivatal  
 

környezetvédelmi referens  

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony id őtartama:  

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:  

Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. 

A közszolgálati tisztvisel ők képesítési el őírásairól szóló 29/2012. (III. 
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betölt ője által ellátandó 
feladatkörök:  

I. melléklet 11.Környezetvédelmi igazgatási feladatok I. besorolási osztály 

Ellátandó feladatok:  

Környezetvédelemmel kapcsolatos ellenőrzések, helyszíni szemlék, 
lakossági panaszok kezelése. Döntés előkészítés, javaslattétel, 
környezetvédelmi költségvetés elkészítése, kapcsolattartás a 
környezetvédelmi civil szervezetekkel. Tevékenységi körébe kapcsolódó 
pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. 

A munkakörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök:  

Környezetvédelmi igazgatási feladatok: hulladékgazdálkodási és 
köztisztasági ügyek, helyi és országos védelem alatt álló területek 
ellenőrzése, zajvédelem, helyi környezetvédelmi természetvédelmi 
szabályozás előkészítése. 



Jogállás, illetmény és juttatások:  

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 
36/2001.(X.15.) sz önkormányzati rendelet, 2/2010.(II. 26.) Egységes 
közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:  

�         Magyar állampolgárság, 
�         Cselekvőképesség, 
�         Büntetlen előélet, 
�         Felsőfokú képesítés, 
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         Egyetemi szintű biológus (ökológus), környezetmérnök, főiskolai 

szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy 
biomérnök, szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett 
környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakmérnök képesítés, 

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:  
�         környezetvédelmi területen eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat, 

Elvárt kompetenciák:  

�         Kiváló szintű kommunikációs és probléma megoldó készség, 
önálló, precíz munkavégzés, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

�         Végzettséget igazoló oklevél(ek) másolata, 
�         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletében 
foglalt adattartalommal, 

�         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
�         Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok 

kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben a pályázó 
hozzájárul 

A munkakör betölthet őségének id őpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2014. augusztus 15. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné Dr. Szarka 
Anita jegyző nyújt, a 27/513-434 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére 

történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 110-38/2014. , valamint a munkakör megnevezését: 
környezetvédelmi referens. 

�         Elektronikus úton Deákné Dr. Szarka Anita jegyző részére a 
jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendj e: 

A kinevezésről a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. Minden 
pályázó értesítést kap az eredményről. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2014. augusztus 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         Vác város honlapja - 2014. július 11. 

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

  
 


