Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintéző álláshelyre
Feladat:
Ellátja az osztályvezető által meghatározott terület építésügyi hatósági
feladatait a hatályos építésügyi jogszabályok alapján.
Ezen belül feladatai különösen:
 Építéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, a kiadmányozandó
iratok, döntések tervezetének elkészítése.
 Bejelentések
nyilvántartásba
vételének
tudomásul
vétele,
megtagadása, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett
ellenőrzési és kötelezési ügyekben kiadmányozandó iratok, döntések
tervezetének elkészítése.
 Építésrendészeti eljárásokban kiadmányozandó iratok, döntések
tervezetének elkészítése.
 A külön jogszabályban meghatározott eljárásokban szakhatóságként
való
közreműködés,
szakhatósági
állásfoglalások
tervezetének
elkészítése.
 Kiadmányozandó hatósági bizonyítványok tervezetének elkészítése.
 Szakhatósági nyilatkozatok beszerzéséhez, az ügyfél nyilatkozattételre
való felhívásához, hiánypótlásra való felszólításához szükséges iratok
tervezetének elkészítése.
 Az ügyiratokkal kapcsolatos helyszínelési feladatok ellátása, ezekről az
előírt tartalommal feljegyzés, jegyzőkönyv készítése.
 Az ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása: felvilágosítás,
tájékoztatás adása az ügyfelek részére, jegyzőkönyv készítése.
 Az elsőfokú építésügyi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, a
végrehajtás
érdekében
kiadmányozandó
iratok
tervezetének
elkészítése.
 Az elkészített iratok – jegyzői utasítás szerinti – kiadmányozása.
 Nyilvántartások, statisztika vezetése.
Alkalmazási feltételek:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:
 egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen
szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő
üzemmérnöki,
építészmérnöki,
építőmérnöki
(magasépítő
területen
szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel
egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek
elismert
szakképzettség,
vagy
alapképzésben
szerzett
építész,
épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett
szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki,
szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben
szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert
szakképzettség
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség,




munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság
vagyonnyilatkozat tétel

Előnyt jelent:
 építéshatósági gyakorlat
 ETDR, e-napló ismeret
 gyakorlott számítógépes ismeretek
Előnyt jelentő kompetenciák:
 együttműködés és kapcsolatteremtő készség
 döntésképesség
 kommunikációs készség írásban és szóban
 konfliktuskezelés
 szakmai ismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes
adattartalommal.
 Motivációs levél.
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az
igénylésről.
 Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban
résztvevők megismerhetik.
 Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéhez,
annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely
megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás
céljából átadjuk.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 30.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a
Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) rendelete és a
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:
A jelentkezés benyújtható postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590
Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: építéshatósági
ügyintéző

vagy
Személyesen: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
1145 Budapest, Pétervárad utca 2. - zárt borítékban. A borítékon kérjük
feltüntetni: építéshatósági ügyintéző
vagy

Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier-rovat űrlapjának
felhasználásával, csatolva az önéletrajzot és a motivációs levelet.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
osztályvezető nyújt a +36-1-872-9149 telefonszámon.

Jónás Zoltán

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan
idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A
kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

