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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

Építésügyi hatósági ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Építésügyi hatósági ügyintézői feladatkör. 
Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályának hatáskörébe utalt építésügyi hatósági 
feladatok ellátása. Munkavégzés helye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. vagy 3060 Pásztó, Vasút 
út 21. vagy 3070 Bátonyterenye, Városház utca 2.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági 
jogalkalmazási,Szakigazgatási

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Salgótarján

Álláshirdető szervezet bemutatása: További információ: https://nmkh.hu. A pályázat 
részeként benyújtandó iratok: http://nmkh.hu/oneletrajzok elérési helyről letöltött önéletrajz, 
erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat másolata, motivációs levél. Jelentkezés postai 
úton vagy személyesen dr. Muzsnay Ágnes főov. Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 
3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. címen, vagy elektronikusan: https://epapir.gov.hu címen. 
Jelentkezéseket adatvédelmi nyilatkozattal ellátva kell benyújtani.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A pályázatok a 
benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A pályázat eredményéről az 
érintettek írásban értesítést kapnak. Kapcsolattartó: Tuska Csaba az Építésügyi Hatósági és 
Örökségvédelmi Osztály osztályvezetője +36 32/620-777.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Magyar állampolgárság

- Cselekvőképesség

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
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Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú mesterképzés / osztatlan képzés (egyetemi), Építészet és 
építőipar, tovább nem bontható, Építészmérnök

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Építészet és építőipar, tovább 
nem bontható, Magasépítő üzemmérnök, Építészmérnök, Építőmérnök

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.27. 16:30

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi CXXV. tv. 
hatálya alá esik. A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.13. 16:30

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.nmkh.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2022.12.25.

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


