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Bejelentkezés

A Közszíéía Állá§ponálja
§zlkszól Közös
a kÖzszolgálati tisztviselökról

Önkormányzatl Hivata!

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. .
pályázatot hirdet

Szikszói Közös

(1 )

bekezdése alapján

Önkormányzati Hivatal

építésiügyintéző
munkakör

betöltésére.

A közszolgálati jogvlszony idótartama:
határozatlan idejű közszolgálati

jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidö

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz

tartozó fóbb tevékenysógi körök:

Jegyzői hatáskÖÓe trrtozó l. fokú építéshatósági feladatok ellátása. Az építésügyiés építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenózésekról, valamint az épÍtésÜgyihatósági szolgáltatásról szóló312l21,12(X1.8.) Korm. rendelet szerinti l. fokú építéshatósági
eljárásokban hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra törtónó elökészítése az építésügyihatósági engedélyezéói
eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használatával, a szüksfues eljárási cselekmények megtétele

(hatósági helyszíni ellenórzés, helyszíni szemle, stb.)

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetrnény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati

tisztviselókról szóló 2011 , évi cxclx. törvény, Valamint
a(z) Szikszó Város Önkormányzat Képviseló{estületének 12l2O15(V2g.) önkormányzati rendelete a köztisztviselók kózszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiröl rendelkezései az irányadók,

Pályázati feltótelek:

.
.
.
.
.
.
,

Magyarállampolgárság,
Cselekvöképesség,
Büntet|en elöélet,

Fóiskola,
Vagyonnyilatkozattételieljáráslefolytatása,
6 hónap próbaidó kikötésének vállalása

FÓiskolai szintű építészmérnökivagy építómérnöki szakképzettség, vagy egyetemi szintú építészmérnöki,
építömérnöki szakképzettség vagy ezekkel egyenértékúelismert szakképzetts{7

A pályázat elbírálásáná! elónyt jelent:
. Szikszói helyismeret

.
.
.
.

Jó kommunikációs képesség
Pontos, precíz munkavégzés
Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga megléte
Epítésügyi szakvizsga megléte

A pályázat részekéntbenyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz
lskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
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3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arra Vonatkozóan, hogy pályázaIi anyagának tartalmát és személyes adatait

vevók m€ismerhessék
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a pályázatelbírálásában részt

A munkakör betölthetóségének idópontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követóen

A pály ázat beny újtásá nak határideje:

20.1

azonnal betölthetó.

8. május 7.

Apályázati kiírással kapcsolatosan további információt czentye Dóra építésiosztálwezetó nyújt,
a 46/596-450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
' Postai Úton, a pályázatnak a Szikszói KözÖs Önkormányzati Hivatal címéretörténö megküldésével (3800 Szikszó,
Kálvin tér Í. ). KérjÜk a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplö azonosító számot:
szt1o82t2o18. ,

,

valamint a munkakór megnevezését: építésiügyintézó.
Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A

PálYázat elbírálásáról a jegYző dÖnt,
eredménytelennényilvánításának jogát.

a

polgármester jóváhagyásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május

3.1

A

páIyázat kiírója fenntartja magának

a

pályázat

,

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

.
.

Szikszó Város honlapja - 2018. április 23.
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetótáblája - 2018, április 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.
A KÖZ|GÁLLAS publikálási időpontja: 2018. április 23.

APálYázali kiírás kÖzzétevóje a személyÜgyi központ. Apályázali kiírás a közigazgatási
megküldött adatokat tar|almazza, í9y annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2l2

szerv által a személyügyi központ részére
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