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Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási Iroda

műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Fejér megye, 8097 Nadap, Haladás u. 56.
Fejér megye, 2477 Vereb, Fő út 10.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 20. üzemeltetési feladatkör;
vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

32.

Település-,

terület-

és

Ellátandó feladatok:
műszaki igazgatási feladatok ellátása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
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Szakhatósági állásfoglalások kiadása, műtárgy elhelyezés, közműfejlesztés,
telekalakítási
eljárás,
fakivágás,
vízjogi
létesítési
engedélyezés,
kutak
engedélyezésével kapcsolatos eljárás, parlagfű mentesítéssel kapcsolatos ügyek.
Közútkezelői hozzájárulások és tulajdonosi hozzájárulások kiadása. Közterülethasználati engedélyek kiadása. Településrendezési eszközök véleményezése. Műszaki
jellegű beruházások, beszerzések intézése. Hulladékkezelési és hulladékgazdálkodási
ügyek intézése. Közreműködés a település költségvetésének előkészítésében. Műszaki
témájú képviselő-testületi előterjesztések készítése. Közreműködés az önkormányzati
rendeletek előkészítésében. KSH adatszolgáltatás. Műszaki jellegű beruházások,
beszerzések intézése. Teljes körű szervezési, koordinálási, ellenőrzési feladatok
ellátása az önkormányzat építési beruházási munkáiban: folyamatos kapcsolattartás a
projektvezetőkkel, alvállalkozókkal, megbízókkal, logisztikával; a kivitelezés
folyamatosságának,
minőségének,
a
határidők
betartásának
ellenőrzése;
beüzemelések szervezése, részvétel a műszaki átadásokon; a szükséges
dokumentáció folyamatos követése és vezetése; vonatkozó előírások (munkavédelmi,
minőségügyi, stb.) betartásának folyamatos ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés, műszaki végzettség,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, műszaki,
• • közigazgatásban, önkormányzati ügyintézésben szerzett tapasztalat - 1 év
alatti szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű ÉTDR ,
• Felhasználói szintű elektronikus építési napló,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

• Önéletrajz • Motivációs levél • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • Nyilatkozat, hogy a
Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXXIX. törvény 84-85.§-a szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn. • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott
pályázatban szereplő adatokat a pályázati eljárásban résztvevők
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megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Ánosi Ildikó nyújt, a
22/574-100 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
K/322/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton Szabóné Ánosi Ildikó részére a jegyzo@kapolnasnyek.hu
E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Szabóné Ánosi Ildikó, Fejér megye, 2475 Kápolnásnyék, Fő
utca 28. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását
követően – kiválasztásról a munkáltató dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.kapolnasnyek.hu - 2019. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kapolnasnyek.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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