Velencei Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Velencei Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2481 Velence, Tópart utca 26. .
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közreműködik az ingatlanvagyon-hasznosítási döntések előkészítésében, elbírálásában,
amelynek során a településrendezési, építészeti szempontokat érvényesíti. Ellátja a
telekalakítással és hulladékgazdálkodással kapcsolatot egyes szakhatósági feladatokat.
Az önkormányzat, mint tulajdonos nevében előkészíti jóváhagyásra a földhivatali
változási vázrajzokat. Közreműködik a képviselő-testületi és bizottsági döntések
előkészítésében. Előkészíti, és a döntést követően végrehajtja az önkormányzati ingó és
ingatlanvagyon hasznosításával, kezelésével és a vagyonszerzéssel kapcsolatos
döntéseket. intézi az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő változások ügyeit.
Elindítja az ingatlanok nyilvántartásával, megosztásával, ingatlan-összevonásokkal
kapcsolatos földhivatali eljárásokat, teljes körűen végzi az ingatlanváltozással
kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart az illetékes hivatallal. Ellátja a fakivágási
engedélyezéssel kapcsolatos döntés előkészítését. Ellátja a polgári védelemmel
kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Ellátja a házszámváltozással, önkormányzati
tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézést.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök
szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési,
vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év tapasztalat
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
saját gépjármű

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
• ÉTDR és ASP szakrendszerek felhasználói szintű alkalmazása
• Helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•
•

szakmai önéletrajz a 45/2021. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékelt szerint
A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 42.§ (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók
megismerhetik
Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. május 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a
0622/589-418 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26. . ). Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/2961/2021. ,
valamint a munkakör megnevezését: Városüzemeltetési ügyintéző.
• Elektronikus úton Hencs Fanni Ágnes humánpolitikai referens részére a
hencs.fanni@velence.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően kerül sor
a pályázók személyes meghallgatására. A pályázatok elbírálásáról a polgármester
egyetértésével a jegyző dönt. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével
jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021.
évben 48.313,-Ft.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre
jogosultak, amelynek mértéke 2021. évben felsőfokú iskolai végzettség esetén az
alapilletmény 30%-a. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben
értesíti.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

