PÁLYÁZAT
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
(ATIVIZIG)
CSATORNAŐR
munkakör betöltésére
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet csatornaőr munkakör határozatlan időre
történő betöltésére. A munkáltató a kinevezésben 3 hónap próbaidőt köt ki.
A munkakörhöz nem tartozik csatornaőrtelep (szolgálati lakás).
Tevékenységét a Szentesi Szakaszmérnökség vezetőjének alárendeltségében végzi.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra
Munkavégzés helye: ATIVIZIG Szentesi Szakaszmérnökség működési területe
A munkakörbe tartozó feladatok:
 A munkavégzés helyéül kijelölt csatornaőrjárás területén vízgazdálkodási feladatok ellátása.
 Alapvető feladatát képezi a munkavégzésre kijelölt őrjárásban a területi vízügyi felügyeleti
tevékenység maradéktalan végrehajtása, ezen belül elsősorban az állami kezelésben levő főművek
rendszeres ellenőrzése, ugyanakkor a területén működő közcélú – társulati, önkormányzati stb. –
létesítményekkel kapcsolatban észlelt jelenségek Szakaszmérnökség felé való továbbítása.
 A napi tevékenységéről szolgálati könyvet vezet.
 Az irányítása alá rendelt közfoglalkoztatottak ellenőrzése és irányítása.
 Vízrajzi adatszolgáltatás végzése.
 Az Igazgatóság vezetőjének döntése alapján részt vesz a vízkárelhárítási, illetve vízminőségi
kárelhárítási védelmi szervezetben (szerepel a Védelmi Szervezeti Beosztásban), ellátja az abban
foglalt feladatokat, illetve eseti vezénylés alapján részt vesz az árvíz- és belvízvédekezési
munkában, valamint ellátja a rábízott vízkárelhárítási feladatokat.
 A csatornaőr feladatai a vízfolyások, csatornák, azok műtárgyai és tartozékai, valamint egyéb
vízgazdálkodási létesítmények felügyeletéhez, őrzéséhez, fenntartásához, üzemeltetéséhez és
karbantartásához tartozó munkák.
 Részt vesz a vízkormányzásban, kezeli a munkavégzésre kijelölt őrjárásban lévő zsilipeket.
 Részt vesz a zsilipek, nyomócsövek és más vízilétesítmények éves felülvizsgálatán.
 Ellenőrzi a kezelésében lévő védműveket érintő vízhasználatokat, Igazgatósági kezelésben
lévő ingatlanokat érintő egyéb használatokat, az engedélytől eltérő (jogellenes, kifogásolható)
tevékenységeket, használatból adódó állagromlásokat.
 Köteles betartani a Gát- és Csatornaőrök Őrutasítási Szabályzatában foglaltakat.
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 Irányítói feladatokat lát el a munkavégzésre kijelölt őrjárásban folyó beruházási és fenntartási
munkák során, a gépkezelőket koordinálja, tájékoztatja minden információról, amely a sikeres
megvalósításhoz szükséges, és a munkákkal kapcsolatos adminisztratív és jelentési kötelezettséget
is ellátja.
 A munkavégzésre kijelölt őrjárásban az állami főműveket, valamint a jelentősebb közcélú
műveket érintő vízilétesítmények tekintetében a különböző kivitelezési, építési, vagy egyéb
beavatkozásokat figyelemmel kíséri és haladéktalanul jelenti a Szakaszmérnökség felé.
Kapcsolatot tart a kivitelezők képviselőivel és megbízás alapján szakfelügyeletet lát el.
 Ellenőrizni köteles működési területén a mélységi vizek felhasználásával kapcsolatos kútfúrási,
illetve vízellátási tevékenységeket, azok engedélyezettségét, valamint egyéb vízjogi engedélyekbe
foglalt vízelvezetéseknek és vízhasznosításoknak a rendjét.
 Az Igazgatóság mezőgazdasági vízszolgáltatási, öntözési feladatainak előkészítésében,
végrehajtásában és elszámolásában, valamint az üzemeltetésben részt vesz.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi
igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló
391/2017. (XII.13) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Alapfokú iskolai végzettség, vagy alapfokú szakmai végzettség (vízkárelhárítói, műszaki,
természettudományi, vízügyi, környezetvédelmi, mezőgazdasági, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
szakmacsoportba tartozó OKJ szerinti 30. szintű szakirányú szakképesítés vagy rész-szakképesítés,
vagy szakmunkás végzettség)

Középfokú iskolai végzettség vagy középfokú szakmai végzettség (műszaki,
természettudományi, vízügyi, környezetvédelmi, mezőgazdasági, vízügy szakmacsoportba tartozó
OKJ szerinti 50. szintű szakirányú szakképesítés vagy rész-szakképesítés, vagy szakgimnáziumi
(szakközépiskolai végzettség) különösen vízgazdálkodó technikus, vízügyi technikus, vízügyi
ügyintéző)
 Büntetlen előélet
 Magyar állampolgárság
 egészségügyi alkalmasság
 cselekvőképesség
 „B” kategóriás vezetői engedély
Elvárt kompetenciák:
Jó kommunikációs készség, csapatmunkára alkalmasság, pontosság, precizitás, terhelhetőség.
Előnyt jelent:
helyismeret, vízkárelhárítási ismeretek, korábban árvízvédekezésben szerzett tapasztalat, irányítói
tapasztalat
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:









részletes szakmai önéletrajz,
motivációs levél (melyben kérjük kifejteni a pályázatbeadás okát és az esetleges előnyöket),
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy közalkalmazotti jogviszonyának
fennállása alatt feladatai törvényes ellátását a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat
ellátó szerv a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1)-(1a) bekezdése alapján
megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.
minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:
A pályázatot 1 példányban 2021. szeptember 30. napjáig – személyesen vagy postai úton - kell
eljuttatni az „ATIVIZIG csatornaőr” jelige feltüntetésével az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Szentesi Szakaszmérnöksége részére (6600 Szentes, Kiss Bálint u. 13.)
A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:
Jászné Gyovai Ágnes szakaszmérnök vagy Karasz Zoltán szakaszmérnök-helyettes
+36 63 311-011
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ativizig.hu honlapon szerezhet.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok előzetes
értékelését a kiválasztott jelöltek vonatkozásában személyes interjú követi. A pályázatokat
bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről értesítjük.

A pályázat közzétételének időpontja: 2021. szeptember 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 10.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. október 18. napjától
tölthető be.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.ativizig.hu ; kozigallas.hu
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