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a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján 
pályázatot hirdet 

Veszprém Megyei Kormányhivatal  
Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

műemléki ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5. 

Ellátandó feladatok: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján elsőfokú 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása, valamint a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben foglalt örökségvédelmi feladatok ellátása 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Örökségvédelmi feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati 
Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
                
Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság, 
•         Cselekvőképesség, 
•         Büntetlen előélet, 
•      Felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök 

szakképzettség 
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
•         Nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és ÉTDR ismerete, 
•         B kategóriás jogosítvány, 
•         közigazgatási tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•      fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai 
önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, 

•         motivációs levél, 
•     iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló 

dokumentumok másolata, 
•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bódis Péter osztályvezető nyújt, a 06-
88/550-496-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (8200 Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és 
Koordinációs Főosztályára, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő VE/71/01810-1/2019. azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: műemléki szakügyintéző. 

•         Személyesen: Veszprém megye, 8200 Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, 
Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályára, Megyeház tér 1. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali 
vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok 
benyújtásának határidejét követő 10 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottjával történt egyeztetést követően dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől 
számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 
hónap próbaidő kerül kikötésre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 20. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, így a 
foglalkoztatás kormánytisztviselői jogviszony keretei között történik. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 22.  


