Pest Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala/Hatósági Főosztály/Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

építéshatósági szakügyintéző
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Budai út 7/b.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építési folyamat felügyelete a helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az
építőipari kivitelezési tevékenység végzésének szakszerűségét, jogszerűségét, résztvevőinek
jogosultságát, végzéséhez előírt építési napló meglétének, vezetésének módját és tartalmát,
folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét. Az ellenőrzései alapján szankciót
állapít meg, ennek keretében, építésfelügyeleti intézkedést tesz, építésfelügyeleti bírságot szab
ki, megkeresi az intézkedési hatáskörrel rendelkező hatóságot. Szabálytalan építkezések
feltárása, a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében a Nyilvántartás
igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le. Egyszerű bejelentéssel épült
lakóépület felépültét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem, 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, 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, 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.,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 építész tervezésben, építőipari kivitelezésben szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:






terhelhetőség,
precizitás,
csapatmunka/együttműködés,
jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
önálló,felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a
közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a
tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1.
sz. melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát
nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a benyújtott pályázati
anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dimény Gábor Béla nyújt, a (30) 3453745 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Dimény Gábor Béla részére a allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási
szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

