Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
építésügyi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Rákóczi utca 11.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Építésügyi hatósági feladatkör.
Ellátandó feladatok:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladat- és hatáskörébe utalt elsőfokú építésügyi hatósági
ügyek ellátása - tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet - a jogszabályok naprakész
ismeretével a Miskolci, Mezőkövesdi, Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Szikszói, Encsi járás illetékességi
területén.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016.
(XII.30.) MvM utasítás VI. fejezetének 67. § a)-c) pontjaiban foglaltak szerint ellátja a járási hivatal
feladat- és hatáskörét érintő, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság kijelöléséről és működési
feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi
hatósági feladatokat.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi
CXXV. törvény rendelkezései, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:





Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú képesítés:
a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen
szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel



egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki,
építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány)
szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettségek, vagy
b) építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, vagy
magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű
szakképzettség, vagy
c) tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon,
osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az
ezekkel egyenértékű szakképzettség,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:






Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Az ellátandó szakterületen szerzett szakmai tapasztalat és gyakorlati idő,
Építésügyi vizsga (ÉTDR, e-napló, építésügyi igazgatás, műemlékvédelem),
Közigazgatási alap- illetve szakvizsga,
B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a
közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati
alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a
kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
 Motivációs levél,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 Iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai,
 Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes
adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a feladatkör vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség alá esik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orbán Zsuzsanna osztályvezető nyújt, a
46/508-927 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére
történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/01651-2/2019. , valamint a
munkakör megnevezését: építésügyi szakügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, a
foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon
szerezhet.

