
Álláshirdetés

ÉPÍTÉSÜGYI FELADATOK

betöltésére.

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős, határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

A munkavégzés helye: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

7623 Pécs, Rákóczi u. 30., vagy

7700 Mohács, Széchenyi tér 3., vagy

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Ellátandó feladatok:

Építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági  feladatok  ellátása  építésigazgatási

szakrendszerek használatával: hatósági ellenőrzések végzése, helyszíni szemlék tartása,

építésügyi hatósági döntések előkészítése (engedélyezési,  kötelezési,  tudomásulvételi),

folyamatban lévő kivitelezések ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  jogállásra,  az  illetmény  megállapításra  és  az  egyéb  juttatásokra  a  kormányzati

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Baranya

Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltételei:

 magyar állampolgárság,

 cselekvőképesség,

 a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen

szerkezetépítő  szakirány)  szakképzettség,  főiskolai  szintű  magasépítő

üzemmérnöki,  építészmérnöki,  építőmérnöki  (magasépítő  területen

szerkezetépítő  szakirány)  szakképzettség,  városgazdasági  üzemmérnöki



(ezzel  egyenértékű  településmérnöki)  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.

 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,

 büntetlen előélet,

 a  jelentkező  nem  állhat  a  Kit.  82.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,

 vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség  teljesítése  a  kinevezéstől  számított

harminc  napon  belül,  az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségekről

szóló 2007. évi CLII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Benyújtandó okiratok:

 fényképes szakmai önéletrajz

 végzettséget igazoló okiratok másolata,

 3  hónapnál  nem  régebbi  erkölcsi  bizonyítvány  vagy  igazolás  annak

megkéréséről.

Jelentkezés az állásra

A  benyújtandó  okiratokat  a  Baranya  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és

Örökségvédelmi Főosztályához kizárólag elektronikus úton az epites@baranya.gov.hu e-

mail címre kell megküldeni.

A jelentkezés határideje: 2020. július 15.

Az elbírálás határideje: 2020. július 31.

Az állás betöltésének kezdete: Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Az álláshirdetéssel  kapcsolatosan további  információ:  epites@baranya.gov.hu e-mail

címen.
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