
Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ  

 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján  
pályázatot hirdet 

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ  

 

kőműves  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 1151 Budapest, Bartók Béla utca 23-25.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 

A GMK által üzemeltetett létesítményekben épületek, építmények 
alapozási, falazási, zsaluzási, vasszerelési, betonozási, vakolási, 
homlokzatalakítási, hideg-meleg burkolási, víz-, hő-, és hangszigetelési 
illetve bontási, javítási, karbantartási és felújítási munkálatait elvégzése. Az 
épület alapjának elkészítése (vasalat készítés és betonozás). Falak 
felhúzása téglából, természetes kövekből, betonból, beton készelemekből 
vagy más építőanyagból (YTONG, HABISOL stb.). Ablakok, ajtók, csövek 
elhelyezésére szolgáló nyílások kialakítása (balkonok, ajtó- és 
ablakbeboltozások). Boltívek és boltozatok falazása, kémények, füstcsövek, 
födémek, lépcsők, párkányok, belső és külső falak megépítése. 
Betonáthidalók elhelyezése és befalazása az ablakoknál, ajtóknál és egyéb 
nyílásoknál. Beton- vagy vasbetonlépcsők beépítése (előre gyártott lépcsők 
alkalmazása). Épületek és épületrészek nedvesség elleni szigetelése. 
Szerkezetek hagyományos zsaluzatának elkészítése, ellenőrzése, bontása. 



Habarcs vagy beton keverése kézzel vagy géppel. Vakoló munka végzése, 
kézi és gépi vakolás. Egyszerű falazó és vakoló állvány felállítása, 
ellenőrzése, bontása. Szerkezetek vasszerelési munkái.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 
Gazdasági Működtetési Központ Munkaügyi Szabályzata az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

 Szakmunkásképző intézet, kőműves szakképzettség,  

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
oklevelek másolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány bemutatása sikeres pályázat esetén, a 
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 6.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas László 
karbantartási és hibaelhárítási osztályvezető nyújt, a 06-1-815 1754 vagy 
06-70 698 5640-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági 
Működtetési Központ címére történő megküldésével (1158 
Budapest, Ady Endre utca 31-33.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/2019 , 
valamint a munkakör megnevezését: kőműves.  

vagy 

 Elektronikus úton GMK Humánpolitika részére a 
humanpolitika@gmkxv.hu e-mail címen keresztül  

vagy 



 Személyesen: GMK Humánpolitikai Iroda, Pest megye, 1158 
Budapest, Ady Endre utca 31-33. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 13.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, 
Újpalota Önkormányzat honlapja - 2019. augusztus 13. 

 Gazdasági Működtetési Központ honlapja - 2019. augusztus 13. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A GMK a személyes adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján 
kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy azokat az álláspályázat iránt 
érdeklődő maga juttatja el a GMK-nak. [Általános Adatvédelmi „GDPR” 
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az adatkezelésről a tájékoztatás 
elérhető a http://www.gmkxv.hu/kozerdeku/adatvedelem menüpontjában az 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ állás pályázatokhoz c. file megnyitásával. 
Az állásra pályázó a jelentkezésével elismeri, hogy az Adatkezelési 
tájékoztató álláspályázatokhoz c. dokumentum tartalmát megismerte.  

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


