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Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal
Építési Hivatal

Építési hivatalvezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 15. pont Építésügyi igazgatási feladatok
Ellátandó feladatok:
Építéshatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése kiemelt munkakörben.
Munkaköri leírásban, valamint a jegyző által meghatározottak szerint a Kunhegyesi
járás területén építésügyi igazgatási feladatok végzése, úgy mint: Szervezi és irányítja
az építési hivatal munkáját. Építésügyi hatósági feladatok (Kunhegyes, Tiszagyenda,
Tiszaroff, Tiszabura, Pusztataskony, Tomajmonostora, Abádszalók és Tiszabő
településeken): Engedélyek kiadása (összevont engedélyezési eljárás, összevont
telepítési eljárás, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési
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eljárása, használatbavételi engedélyezési eljárás, fennmaradási engedélyezési eljárás,
bontási engedélyezési eljárás, az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása, az
egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások, hatósági bizonyítvány kiállítása
egyéb eljárások); Műszaki nyilvántartások vezetése; Építésügyi adatszolgáltatások
elkészítése; Jogszabály által előírt ügyekben szakhatósági feladatok ellátása;
Építésügyi kötelezési feladatok ellátása; Építésügyi hatósági ellenőrzések elvégzése;
Egyéb építésügyi hatósági feladatok ellátása. Egyéb építésügyi feladatok: A
települések főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő
terület és településrendezési tervek összhangjának kialakítását; Tanácskozási joggal
részt vesz a terület és településrendezési tervekkel, valamint az egyedi építési és
műemléki ügyekkel foglalkozó tervtanácsok ülésein; Szakmai véleményével,
állásfoglalásával segíti a terület, illetve a település egységes táji és építészeti
arculatának alakítását.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építési hivatalvezetői munkakör, építésügyi hatósági feladatok.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Építési Hivatal
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 1
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Kunhegyes Város
Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2017.(III.15.) rendelete, valamint a
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

•

•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú képesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen
szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő
üzemmérnöki,
építészmérnöki,
építőmérnöki
(magasépítő
területen
szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel
egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek
elismert szakképzettség, vagy
alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy
magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség,
mesterfokozatú
képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki
szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy
ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség
ÉTDR program ismerete,
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Jó gyakorlati problémamegoldó készség
Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Építéshatósági területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• Közigazgatási szakvizsga
• Helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

Részletes szakmai, fényképes önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet
1. melléklete szerint.
Végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap
postára adását igazoló szelvény
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat
elbírálója megismerheti és kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pénzes Tímea jegyző nyújt,
a 06-59-326-940 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 427/2017/TIT ,
valamint a munkakör megnevezését: Építési hivatalvezető.
vagy
• Személyesen: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340
Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző) bírálja el a pályázati határidő
lejártát követően a polgármester egyetértésével. A pályázók az eredményről az
elbírálást követően értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája - 2017. december 1.
www.kunhegyes.hu - 2017. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
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A pályázatokat a benyújtásra megjelölt határidőig történő beérkezéssel kell megküldeni.
Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.
A munkáltatóval kapcsolatban
honlapon szerezhet.

további

információt

a

www.kunhegyes.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 1.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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