
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 

 

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

pályázatot hirdet 

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 

 

pályázati referens 

munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.  

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

- Nógrád Megye Önkormányzatának, európai uniós alapokból és/vagy hazai 

költségvetési forrásból származó fejlesztéseinél, a projektmenedzseri feladatok teljes 

körű(!) ellátása; 

- a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal által, más települési önkormányzat részére 

konzorciumi vagy más formában ellátott, európai uniós alapokból és/vagy hazai 

költségvetési forrásból származó fejlesztéseinél, a projektmenedzseri feladatok teljes 

körű(!) ellátása; 

- fejlesztési projektek összeállításában való közreműködés és az ezekhez tartozó 

támogatási kérelmek benyújtása, különös tekintettel a TOP Plusz felhívásaira, 

- külső fejlesztési helyszíneken és helyszíni ellenőrzéseken való aktív részvétel; 

 

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, 

- Közgazdasági vagy műszaki felsőfokú szakképzettség, 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

- Számítógépes ismeretek (MS Office, elektronikus levelezés, Internet)  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- európai uniós alapokból származó támogatásokból megvalósuló fejlesztések területén 

szerzett projektmenedzseri gyakorlat, 

- EPTK rendszer működésében szerzett gyakorlat, 

- közigazgatási alap- és szakvizsga, 

- B kategóriás jogosítvány, 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján elkészített fényképes 

önéletrajz 

- motivációs levél, 

- végzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata,  

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.  

 

 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

A jelentkezést zárt borítékban a Nógrád megyei jegyzőhöz címezve (3100 Salgótarján, 

Rákóczi út 36.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Jelentkezés pályázati referens 

munkakörre”.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30. 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőrincz Gyula nyújt, a +36-20 /255-

8343-es telefonszámon. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követő 30 napon belül – esetleges 

személyes meghallgatás után – a munkáltatói jogkör gyakorlója által kerülnek elbírálásra. A 

jelentkezők a döntést követő 8 napon belül írásban kapnak tájékoztatást az eredményről. A 

munkakör a döntést követően azonnal betölthető, 6 hónapos próbaidő kikötésével.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 4.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 

Közigállás honlap: 2021. szeptember 13. 

 

www.nograd.hu weboldal: 2021. szeptember 13. 

 

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

 

http://www.nograd.hu/

