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6pit6shat6s6gi iigYint6z6
munkakor bet0lt6s6re.

A k6zszolg6lati iogviszony id6tartama:
hat6rozatlan idejLi kOzszolgSlati jogviszony

Foglalkoztat6s jelle ge :
Teljes munkaid6
A munkav6gz6s helYe:
N6grdd megye, 2660 Balassagyarmat, Rdk6czifejedelem

ft

12'

A ktizszolg6lati tisztvisel6k k6pesit6si el6ir6sair6l sz6l6

29120112'

(lll' 7') Korm'

rendelet aiapj6n a munkak6r bettilt6je 6ltal ell6tand6 feladatk6riik:
1. szdmri melleklet 15. a) Pont

Ell6tando feladatok:

fokf epiteshat6sSgi tev6kenys6g ell5t6sa, elvi 6pit6si engedelyek, epitesi, bont6si,
haszn6laibav6teli, fennmarad6si enged6lyek kiad6sa, engedely n6lkuli 6pit6si
t.

tev6kenys6gek folyamatos ellen6rz6se, szUks6g eset6n birs6goliisi tevekenys6g,
jogszaOlVOin et6irt esetekben szakhat6sdgk6nt val6 kozrem[ik0d6s, telekalakit6s
enged6lyez6se

A m u n kakci r hdz tartozo f6 b b tev 6ke ny s6g i

kci

riik:

Epiteshat6sdgi Ugyint6z6 - d0nt6s el6k6szit6 munkak6r

Jog6ll6s, iiletm6ny 6s juttatisok:
A jogdllSsra, az illetmeny megSllapitdsdra 6s a juttatSsokra
a "Kcizszolgdlati tiszvisel6k
jog6fldsdr6l szol6" 2011. 6vi cXCrX. torveny,
varamint a(z) Egyseges kozszorgdrati
szabAlyzat rendelkez6sei az irdnvad6k.

P6ly6zati fett6tetek:

.
.
.
.
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Magyardllampolgarsag,
Cselekv6kepesseg,
BUntetlen el66let,
Fels6fokri k6pesites.
Angol, francia vagy n6met nyervb6r kdz6pfok0 c
tipusri drtardnos nyerwizsga,
Vagyonnyilatkozat teteti etjdrds tefolytatdsa,
egyetemi szintU 6pit6sznernriki vagy 6pft6merndki (magasepitti
terijleten
szerkezet6pit6 szakirdny) szakkepzerts6g, f6iskorai
szintu' magasepit6
uzemm6rnciki, epiteszmernciki, 6pit6mern6ki (magasepit6
szerkezet6pit6 szakirany) vagy vdrosgazdas'gi #emm€rn6k terureten
(ezel
egyen6rt6ku terepuresmernOki) szakk6pzetti6g vagi
ezekker egyenertekunek
elisnert szakk6pzetts6g,
arapkepz6sben szerzett 6pit6sz, epuretszerkezeti konstrukt6r
vagy
magas6pitesi szakirdnyiin szezett szakkepzettseg,
nesterfokozat1

i
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szerzett lervezS epit6szm6rn0ki, szerkeiettervez6

tepzesnln

6piteszm6rn0ki

szakkepzetts6g, osztailan kepz6sben szerzett 6pit6sz
szakkepzetts6g vagy
ezekkel egyen6rt6krlinek elismert szakkepzetts6g

A p6lyinat etbir5tdsdn5t et6nyt jetent:
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dllamigazgatdsban, 6pitesugyi hat6sdgi terr.ileten eltottdtt gyakortat
- Legaldbb
1-3 6v szakmai tapasZalat,
Felhaszndl6i szintrli Informatikai rendszerismeret,
B kateg6rids jogositvdny
Klzigazgatdsi szakvizsga
EpitesUgyi vizsga

A p6ly6zat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, igazot6sok:
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szakmai tev6kenyseget tartalmaz6 dneletrajz
iskolai vegzetts6get igazol6 okiratok mdsolata
3 h6napndl nem r6gebbi erkcilcsi bizonyitvdny
adatkezelesi nyilatkozat arr6l, hogy a pillyAzat elbirdldsdban r6sztvevdk
a
pitly 6zat tartalmdt meg isnerhetik

A munkakiir bet<itthet6s6g6nek id6pontja:
A munkakOr a pSry6zatok erbirdrdsdt k6vet6en azonnar betdlthet6.

A pitly6zat benyrijtis6nak hat5ridej e: 2015. szeptember 4.

A p6ly6zati kiir6ssal kapcsolatosan tovdbbi informSci6t dr. Varga
iunyogine dr. Gdtik ngn", aljegyz6 nyrljt, a 0635/505-925 6s

Anclrea, jegyz6 6s
06115/505-907 -os

telefonszdmon.

A pirly fuzatok

.

be ny

rijt6s6nak

m 6dia :
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postai Uton, a p6ly6zatnak Batassagyarmati K6zos Onkorm6nyzati Hivatal
R6k6czi fejedelem 0t 12'
cim6re ttirt6n6 #gkUld6sevel (2660 Balassagyarmat,
piiy1zali adatbSzisban szereprl6 azonosit6
). K6rjuk a borit6kJn feltUntetni a
szSmot:12.26912015,valamintamunkakOrmegnevez6s6t:epiteshat6s6gi

.

UgYintez6.

f itk6rs6g6n,
Szemelyesen: Balassagyarmati Kdzds onkormdnyzati Hivatal
N6gr6d megye, 2660 Balassagyarmat, R6k6czi fejedelem [l12' '

A p6tly Azati e li 6 r5rs, a piiy Azat e

I

bir6lSsSrnak m 6dja' re n di e :

Ap5|y6zatokatajegyzobir6|jael.Ap6lyilzatkiir6jaape|ye7A|elredm6nyte|enn6
nyilv6n (t6s6nak jogdt fenntartja.

A

1 5'
pAly Azate I bi rAl6s5na k hat6rideie : 2A 1 5' szeptember

A p6lyAzati kiir6s tov6bbi ktizz6t6tel6nek helye' ideje:

.
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www.balassagyarmat.hu - 2015' augusztus 17'
Vdrosi TV k6prijs6g a - 2O15' augusztus 17'

