
Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
                        

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
Építésügyi Hatóság

építésügyi hatósági ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 22. 

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet I.4. Építésügyi igazgatási feladatok 

Ellátandó feladatok:

Enying  körzetközpontú,  a  343/2006.  (XII.  23.)  számú  Korm.  rendelet  1/A  mellékletében 
meghatározott  8  település  építésügyi  (hatósági,  szakhatósági  eljárások döntés-előkészítése, 
hatósági  ellenőrzések,  kötelezési  és  végrehajtási  eljárások  végrehajtása,  hatósági 
nyilvántartások vezetése és kapcsolódó egyéb-) igazgatási feladatainak ellátása 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

építésügyi hatósági ügyintézés és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása 

Jogállás, illetmény és juttatások:



A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény , valamint a Enying Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati 
Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,
         Cselekvőképesség,
         Büntetlen előélet,
         Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. 

számú mellékletének I. 4. pontja alapján: egyetemi vagy főiskolai szintű 
építészmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, 
főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy 
aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettségel rendelkezik , 

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
         Közigazgatási  versenyvizsga,  kivéve  ha  a  pályázó  mentesül  a  versenyvizsga 

letétele alól. Mentesül a pályázó, ha 2009. június 18-án [126/2009. (VI. 15.) Korm. 
rendelet  hatálybalépésekor]  közszolgálati  jogviszonyban állt,  és  legalább 2 éves 
közigazgatási  gyakorlattal  rendelkezett.  A  pályázatban  a  mentesülés  esetét 
megfelelően igazolni kell. 

         Építésügyi vizsga (vagy a kinevezést követő 1 éven belüli letétele), kivéve ha a 
pályázó mentesül a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározottak 
szerint az építésügyi vizsga letétele alól. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes,  fényképpel  ellátott  szakmai  önéletrajz;  iskolai  végzettséget, 
szakképesítést  igazoló  okiratok  másolatai;  közigazgatási  versenyvizsga 
bizonyítvány,  vagy  az  alóli  mentesülést  igazoló  iratok;  építésügyi  vizsga 
bizonyítvány,  vagy  az  alóli  mentesülést  igazoló  iratok;  három  hónapnál  nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. március 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 28. 

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Szörfi  István  jegyző  nyújt,  a 
06-22-372-661 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala címére történő megküldésével (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
01/1025/2010, valamint a munkakör megnevezését: építésügyi hatósági ügyintéző. 

         Személyesen: Szörfi István, Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. . 



A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Enying Város Jegyzője a benyújtott pályázatok tartalma alapján dönt a jelentkezési határidőt 
követő 10 napon belül. A jelentkezők írásbeli értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         Fejér Megyei Hírlap - 2010. február 12.
         Veszprémi Napló - 2010. február 12.
         Somogy Megyei Hírlap - 2010. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A  pályáztató  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  megfelelő  pályázó  hiányában  a  pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és  Közigazgatási 
Képzési  Központ  (KSZK).  A pályázati  kiírás  a  közigazgatási  szerv által  a  KSZK részére 
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
 


