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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Városüzemeltetési ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): • Közreműködik a közérdekű városrendezési, 
építészeti feladatok ellátásában,

• Szervezi a településfejlesztéssel, településtervezéssel, településrendezéssel, továbbá az 
épített és természeti környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításával és az építészeti 
örökség védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő - 
építésügyi hatósági tevékenységbe nem tartozó - önkormányzati döntések előkészítését és 
végrehajtását, 

• Ellátja a rendezési tervek előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

• Részt vesz a településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és a szabályozási terv kidolgozásának előkészítésében,

• Kapcsolatot tart a településrendezési eszközök kidolgozásában, módosításában részt vevő 
tervezőkkel, hatóságokkal, főépítésszel,

• Tájékoztatást nyújt az érdeklődő állampolgárok részére a településrendezési eszközökre 
vonatkozó kérdésekben.

Betöltendő állás szakmacsoportja: üzemeltetés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes 
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Velence

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A határozott idejű kinevezés 2024.05.30. napjáig tart. A közszolgálati 
jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A munkáltató fenntartja a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet
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- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Több tudományterületet átfogó 
programok, a műszaki, ipari és építőipari képzések főirány túlsúlyával, Felsőoktatásban 
szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.

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

Egyéb pályázati előnyök:

- közigazgatásban szerzett 1-3 év tapasztalat

- helyismeret

- közigazgatási alap/szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- adatkezelési nyilatkozat

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.07. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok 
előszűrését követően kerül sor a pályázók személyes meghallgatására. A pályázatok elbírálásáról 
a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.21. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.24.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.23.
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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.


