
Nógrád Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda

építésügyi szakügyintéző
munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Ellátandó feladatok:
jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal  Állami Főépítészi
Iroda  hatáskörébe  utalt  telekalakítási  feladatok  ellátása,  építészeti  és
településrendezési szakkérdések vizsgálata.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
településrendezési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati
igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV.  törvény  rendelkezései,  a(z)  Nógrád
Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki szakképzettség,
főiskolai szintű településmérnöki (városgazda mérnök) szakképzettség,
tájépítészmérnöki szakképzettség, jogász szakképzettség,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,



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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 13.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Seres  Róbert
főépítész az Állami Főépítészi Iroda főosztályvezetője nyújt, a +36 32/620-
730 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai  úton,  a  pályázatnak  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  címére
történő
megküldésével  (3100  Salgótarján,  Zemlinszky  Rezső  út  9.  Jogi,
Humánpolitikai  és  Koordinációs  Főosztály  (adatvédelmi  nyilatkozattal
ellátva)). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító  számot:  NO/HUM/434-1/2022.,  valamint  a  munkakör
megnevezését: építésügyi szakügyintéző.
• Elektronikus úton https://epapir.gov.hu (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva)
oldalon keresztül.
• Személyesen: dr. Muzsnay Ágnes Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs
Főosztály főosztályvezető, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Zemlinszky
Rezső út 9. (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. hatálya alá
esik, így a foglalkoztatás kormányzati szolgálati  jogviszony keretei között
történik.  A  képesítési  feltételek  az  5/2021.  (IV.15.)  Kormánymegbízotti
Utasítás 1. sz. függelékében kerültek meghatározásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapja - 2022. április 27.
• https://nmkh.hu/nmkh39/allaspalyazatok

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 kiírt álláshelyre határozatlan idejű kormányzati szolgálati
jogviszonyt  létesítünk  6  hónap  próbaidő  kikötésével.  Tájékoztatjuk  a
pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén önéletrajzuk egy később
megüresedő  pozíció  betöltése  érdekében  bekerül  a  Kormányhivatal
kiválasztási adatbázisába. (Megjegyzés: az adatbázisba történő bekerülés
esetén  az  újonnan  megjelenő  pályázati  felhívásunkra  újbóli  pályázat
leadása



szükséges.)  Az  adatkezelés  hozzájáruláson  alapul,  hozzájáruló
nyilatkozatában
foglaltakkal  Ön kifejezetten,  írásban  hozzájárul  az  önéletrajzában  foglalt
valamennyi  személyes  adatának  kezeléséhez.  Az  adatokat  a  JHKF
toborzási  adatbázisát  kezelő  munkatársai  dolgozhatják  fel,  valamint
kizárólag  ők  és  az  esetlegesen  megüresedő  pozíció  szerinti  szervezeti
egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet
személyes  adatai  kezeléséről,  valamint  kérheti  személyes  adatainak
helyesbítését,  törlését,  zárolását,  illetve adatainak a megjelölt  célra vagy
annak  egy  részére  történő  kezelésének  megszüntetését.  Tájékoztatjuk,
hogy a további
együttműködést  bármikor,  indokolás  nélkül  megtagadhatja.  Az
adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított
jogorvoslati  lehetőségek (21.-22 §)  A pályázat  benyújtásához szükséges
adatvédelmi  nyilatkozat  NMKH  honlapján
http://nmkh.hu/nmkh39/oneletrajzok  elérési  helyről  tölthető  le.  A
nyilatkozatot
személyes és postai úton történő benyújtás esetén eredeti aláírással kell
ellátni. E-papíron történő benyújtás esetén pedig csatolmányként mellékelni
szükséges. Az e-papír szolgáltatás igénybevétele esetén a pályázatot az
NMKH Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályához címzett, egyéb
témacsoport, egyéb ügytípusok paraméterek beállításával kell megküldeni.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.nmkh.hu
honlapon szerezhet.


