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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI 
HIVATALA 

PÁLYÁZATOT HÍRDET HATÁROZATLAN IDŐRE 
BERUHÁZÁSI  SZAKREFERENS  

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- műszaki szakterületen szerzett (BsC/Msc) végzettség, villamosmérnök/ energetikus 

végzettség  
 

Előnyt jelent: 
a munkakörnek megfelelő igazolt szakmai gyakorlat 
pályázat- lebonyolításban szerzett gyakorlat 
szakterületnek megfelelő műszaki ellenőri jogosultság 

 
Ellátandó feladatok: 

Előkészíti a villamos energia közbeszerzési eljárásának szakmai részét, úgy a közvilágítás, mint a 
helyben központosított intézményi beszerzés vonatkozásában. Előkészíti a földgázbeszerzés 
helyben központosított közbeszerzési eljárásának szakmai részét valamennyi intézmény 
vonatkozásában. Gondoskodik az önkormányzati szintű energetikai nyilvántartó rendszer 
(PROSPER program), működtetéséről. A rendszer adataiból elemzéseket készít, javaslatot tesz az 
esetlegesen szükséges racionalizálásra. Véleményezi az önkormányzatnak ajánlatot tevő cégek 
energiatakarékosságot célzó fejlesztésekre vonatkozó ajánlatainak szakszerűségét, célszerűségét és 
gazdaságosságát, az energetikai vállalkozásoknak az ajánlatuk megtételéhez adatszolgáltatást nyújt. 
Ellátja a közvilágítási berendezések üzemeltetésével, létesítésével, illetve a meglévő közvilágítási 
berendezések bővítésével, átalakításával, rekonstrukciójával, korszerűsítésével kapcsolatos 
eljárásokkal összefüggő jegyzői feladatokat és hatásköröket. Ellenőrzi a közvilágítási hálózat aktív 
elemei karbantartását, gondoskodik a közbeszerzés keretében kötött karbantartási szerződésben 
foglaltak betartatásáról. Gondoskodik a költségvetésben szereplő közvilágítás fejlesztési feladatok 
végrehajtásához szükséges tevékenységek elvégzéséről (terveztetés, engedélyeztetés, a kivitelezők 
versenyeztetése stb.) Részt vesz az önkormányzat kezelésében lévő épületek (pl: orvosi rendelők, 
bérlakások), intézmények (pl: iskolák, óvodák, szociális intézmények) fenntartásával, illetve a 
fenntartási tevékenységhez kapcsolódó felújításokkal, korszerűsítésekkel kapcsolatos feladatok 
ellátásában, különös tekintettel az épületvillamossági és épületgépészeti munkarészekre. 

 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 23. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. december 01. 
 
 
A munkakör 2019. január 01-től tölthető be. 
 
A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően a Jegyző dönt. 
 
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv., 
valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik. 
A pályázatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjéhez (8900, Zalaegerszeg, 
Kossuth u. 17-19.) kell benyújtani. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi 
szakreferenstől kérhető ( 92/502-121). 


