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- ÁLLÁSHIRDETÉS - 

 
A Békés Megyei Kormányhivatal  

Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához 

ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére munkatársat keres. 

 

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozott időre, 6 hónap próbaidő kikötésével, tartós 

távollévő helyettesítéséig. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős   

 

A munkavégzés helye: a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) illetékességi 

területe. 

 

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

munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. melléklet 11.2. pont szerint – Építésfelügyeleti hatósági feladatkör 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az építésügy körében hatósági ellenőrzési, engedélyezési, kötelezési, eljárásokban ügyintézés, 

hatósági döntés előkészítés, nyilvántartás-vezetés, adatszolgáltatás. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi 

LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Békés Megyei 

Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 

 büntetlen előélet, 

 cselekvőképesség, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény, 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 77. §-a alapján hozzájárulás a 

védett állományi körbe való soroláshoz és megbízhatósági vizsgálathoz, 

 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-ban foglalt összeférhetetlenségi előírásoknak való 

megfelelés, 

 az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. 

melléklet 11.2. pontja szerint: 

Felsőfokú végzettséggel:  

a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő 

szakirány) szakképzettség városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) 

szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki 

(magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű 

szakképzettség,  

b) építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy 

építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak 

magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű 

szakképzettség, 

c) tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett 

szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós 



szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett 

szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség. 

 

 Elvárt kompetenciák: 

 megbízhatóság, 

 felelősségvállalás, 

 problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség, 

 együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség, 

 pontosság, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret. 

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal  

 három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, 

 szakképzettséget igazoló dokumentum másolata, 

 nyelvismeretet igazoló oklevél másolata, 

 motivációs levél, 

 nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. 

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 

 2018. május 11. 

 

Munkakör betöltésének kezdete: 

 A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A jelentkezés benyújtásának módja:  

Postai úton: 

Békés Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály  

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

 

és egyidejűleg elektronikus úton: 

 humanpolitika@bekes.gov.hu  

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Építésügyi szakügyintéző, BE/05/978-1/2018.” 

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt Czeglédi Sándor a Békéscsabai Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály osztályvezetője nyújt a +36 66 795630 

telefonszámon. 
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