
Enyingi Polgármesteri Hivatal 

                        
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

Enyingi Polgármesteri Hivatal  

Településüzemeltetési,-településfejlesztési és foglalkoztatási osztály 

 

Műszaki és építéshatósági referens 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

I. melléklet 15. pont ab) és a 32. pont szerinti feladatkörhöz meghatározott végzettségek 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Enying Város beruházási, pályázati, műszaki feladatainak megvalósításában való aktív 

részvétel, a településüzemeltetési,-településfejlesztési és foglalkoztatási osztályvezető 

munkájának támogatása, beruházások koordinálásának önálló vitele, e-közmű nyilvántartás 

vezetése, közreműködés a közigazgatási hatósági ügyek műszaki jellegű szakkérdései esetén. 

Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, kapcsolódó statisztikai, 

nyilvántartási feladatok, ÉTDR kezelése 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Enying Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 9/2014. (V.12.) számú önkormányzati rendelete amely a 

köztisztviselők részére adható juttatásokat és támogatásokat tartalmazza, valamint a 

munkáltatói (kinevezési) jogkör gyakorlójának egyedi döntései rendelkezései az irányadók. 

 

                        



Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság, 

•         Cselekvőképesség, 

•         Büntetlen előélet, 

•         Főiskola, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen 

szerkezetépítő szakirány), magasépítő üzemmérnök, 

•         ÉTDR - (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus 

dokumentációs rendszer) - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

•         45/2012.(III.20) Kormány rendelet 8.§ alapján készített fényképpel ellátott 

szakmai önéletrajz 

•         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 

•         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének 

vállalásáról 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Enyingi Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/833-1/2019. , 

valamint a munkakör megnevezését: Műszaki és építéshatósági referens. 

•         Elektronikus úton Reiszné Korcsek Gabriella részére a 

reiszne.korcsek.gabriella.pmhiv@enying.eu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•         Enying Város Honlapja - 2019. február 1. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enying.eu honlapon 

szerezhet. 
  

 


