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Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
a "KÖzszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45, (1)
bekezdése
§
alapján
pályázatot hirdet

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
ÉpítésiOsztá!y

építésiügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jel lege:
Teljes munkaidó

A munkavégzéshelye:
Borsod-AbaúyZemplén megye, 38oo Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz

tartoző főbb tevékenységikörök:

Jegyzői hatáskÖrbe tartozÓ l, fokú építéshatóságifeladatok ellátása. Az építésügyiés
éPÍtésfelÜgYeletihatósági eljárásokról és ellenőzésekrőt, valamint az építóóügyi
.8.) Korm. rendelet szerinti l. fokú építés
öntések és iratok kiadmányozásra történő
edélyezésieljárást támogató elektronikus
latával, a szükséges eljárási cselekmények
megtétele (hatósági helyszíni ellenőrzés, helyszíni szemle, sib.)
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmé_ny megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati

tisztviselők

jPSállásáról szólÓ" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Szikszó
Város
Onkormányzat Képviselő-testületének 12t2o15.M29.) önkormányzati rendelete a
kÖztisztviselők kÖzszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről rendelkezései az
irányadók,

Pályázati feltételek:
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Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
6 hónap próbaidő kikötésének vállaúsa
Főiskolai szintű
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A pályázat elbírálásánát előnyt jelent:
lÖ'jg9zgatási szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
.' Onállóság,

,
,
,

pontos, precíz munkavé§zés
kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejézőkészség
Csapatmunkára való alkalmasság, Ógvüttrú6dés
közigazgatási alapvizsga és szaivizJiá megrete

A pályázat részekéntbenyújtandó iratok, igazotások:

. Részletes szakmai önéletrajz
, lskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
,
Nyilatk
óan, hogy pályázati anyagának tartalmát
személYes
lbírálásáóán'réózt
vevők á"-gi.r"rhessék
. ,1 hónapná
si bizonyítvány

és

A munkakör betötthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje : 2019.január

A

31

.

PálYázati kiírással kaPcsolatosan további információt Czentye Dóra
nyújt, a

46/596-450 -os tetefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

'

'

Postai Úton, a PálYázatnaka Szikszói Közös Önkormányzati
Hivatat címére
tÖrténő megkÜ.ldésével (3800 Szikszó, Kátvin tér
1, l. xár;rir a borítékon
feltÜntetni a PálYázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: szt131_1
12019., valamint a munkakör megnevezeöét: építési

,igyrié.b.

SzemélYesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ggoo §áixszó,
Kálvin tér,1. .
A pályázati eljárás, a pályázat etbírálásának módja, rendje:

A

PálYázat elbírálásáról a jegyző dönt, a polgármester jóváhagyásával.
kiírója fenntartja magának a pályázat eredményótenne
nyilvánításának jogát.

A

A pályázat elbírálásának határideje:

pályázat

2019. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételénekhelye, ideje:

.
'

Szikszó Város honlapja - 2O1g. január 17.
Szikszói KÖzÖs Önkormán yzati Hivatal hirdetőtáblája - 2O1g. január
17.
A munkáltatóva| kaPcsotatban további információt a www.szikszo.hu
honlapon
szerezhet.
2l3

20l9.0l.

14.

l3:l3

