
 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
 

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

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
Városüzemeltetési Főosztály, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály 

 
Energetikus  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, IV. ker., István út 14.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Önkormányzat vonatkozásában energia adatok koordinálása energia fajtánként, 
adatbázis/nyilvántartás feltöltése működtetése. • Pályázatok kiírásához adatbázis megadása. • 
Pályázati projektekben foglalt – az energia felhasználást érintő – vállalások nyomon követése. 
• Feladatai ellátása érdekében kapcsolatot tart az intézményekkel energetikai adatszolgáltatás 
megszervezése. • Árszabályozás, tarifaváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, változás 
esetén számítások alapján javaslat kidolgozása • Fajlagos energiafogyasztási mutatók 
meghatározása az egyes intézményekre, ezek figyelése és összehasonlítása • Önkormányzat és 
telephelyeinek üzemeltetéséhez szükséges: o Közmű szerződések előkészítése. o Szerződések 
alapján energiaszámlák befogadása, ellenőrzése, adatbázis rögzítése. o Mérőellenőrzések 
megszervezése, közmű számlákban való ellenőrzése o Mérőcserék koordinálása o 
Energiaszámlák alapján esetleges reklamációs kiszűrése, közművek felé történő rendezése  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

Pályázati feltételek: 



 Magyar állampolgárság, 
 Cselekvőképesség, 
 Büntetlen előélet, 
 Főiskola, egyetem és energetikus végzettség, a 29/2012.. (III/. 7.) korm. r. 1. 

melléklet 32-es pontja szerinti végzettségek,  
 Energetikus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  
 Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 villamosmérnök és/vagy gépészmérnök végzettség,  
 pályázati dokumentáció összeállításában való gyakorlat,  
 elektromos, gáz, valamint közműszolgáltatókkal folytatott ügyintézésben 

szerzett gyakorlat,  
 önkormányzatnál energetikus munkakörben szerzett gyakorlat,  
 helyismeret  
 magas szintű kommunikációs és problémakezelési készség,  
 B kategóriás jogosítvány  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 A jelölt részletes és fényképes szakmai önéletrajza eddigi és jelenlegi 
munkaköreinek ismertetésével, és a képesítést igazoló dokumentumok 
másolatai  

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
 valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.  
 Kérjük,,a tárgyban feltüntetni a 9/2019/P. nyilvántartási számot a munkakör 

megnevezésével.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia osztályvezető részére a 

Zajzon.Szilvia@ujpest.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 1.  


