
 

  

A 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján 

 

pályázatot hirdet 

 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal  

Veszprémi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályánál 

 

építésfelügyeleti szakügyintéző 

munkakör betöltésére. 

 

 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 

8200 Veszprém, Mindszenty József 3-5. 

 

  

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. 

rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:  

Az 1. számú melléklet 11.2. pontja alapján építésfelügyeleti hatósági feladatkör 

 

Ellátandó feladatok:  

A járási hivatal, mint első fokú építésfelügyeleti hatóság feladatkörébe tartozó 

feladatok ellátása az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) számú Korm. rendeletben foglaltak 

szerint. A munkaköri leírásban rögzített helyettesítési rend szerint esetenként 

építésügyi hatósági feladatok ellátása a járási hivatal, mint első fokú kiemelt 

építésügyi hatóság feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében az építésügyi és az 

építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII.23.) számú Korm. rendeletben foglaltak szerint. A feladatok elvégzéséhez 

kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső 
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eljárásrendek megismerése és betartása, adatszolgáltatás a vonatkozó 

jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és 

formában, részvétel a szakmai képzéseken, közszolgálati továbbképzéseken. 

Kapcsolattartás a járási hivatal más osztályaival, szakhatóságokkal, illetve más 

szakmai területekkel. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A járási hivatal, mint első fokú építésfelügyeleti hatóság feladatkörébe tartozó 

feladatok ellátása, a munkaköri leírásban rögzített helyettesítési rend szerint 

esetenként építésügyi hatósági feladatok ellátása a járási hivatal, mint első fokú 

kiemelt építésügyi hatóság feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi 

LII. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati 

Szabályzatának rendelkezései az irányadóak. 

 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság,  

 cselekvőképesség,  

 büntetlen előélet,  

 felsőoktatásban szerzett építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

 nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, 

 B kategóriás jogosítvány, 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 ECDL, 

 tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat, 

 

 

 

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, 



3 

 

  

 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 a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sági Petronella 

főosztályvezető nyújt a 06-88/550-495-ös telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, 

Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályára (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) kell 

személyesen vagy postai úton, zárt borítékban eljuttatni. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01793-

1/2018., valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti szakügyintéző 

 

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: 2018. május 4.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kozigallas.hu  

 


