Pomázi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Pomázi Polgármesteri Hivatal
Főépítész
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23-25.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (3) és 3/A. § (1) c)
pontja, valamint a 3/A § (1) szerint.
Ellátandó feladatok:
Főépítészi feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8.§ és10. §-ban foglaltak,
valamint a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) közszolgálati és cafetéria szabályzat,
valamint megbízási szerződés esetén megegyezés szerinti juttatások az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Egyetem,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Főépítészi vizsgát tett, vagy ez alól a 3/B. § szerint mentesül, illetve a jogviszony
kezdetétől számított hat hónapon belüli megszerzi.
 A főépítészi feladatkör ellátható megbízási szerződés alalpján is.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Közigazgatási alap-és szakvizsga megléte
 Építéshatósági területen, közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 ÉTDR rendszer felhasználói ismerete
 Főépítészi gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 87/2019.(IV.23.) Korm. rend. 1.sz. mellékletének megfelelő tartalmú önéletrajz
 A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázati eljárással
összefüggésben a Pomázi Polgármesteri Hivatal kezelje

Végzettséget és szakmai gyakorlati időt igazoló bizonyítvány(ok) / bizonylatok
másolata
 Megbízási szerződés esetén a megbízási díj igény megjelölése
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a
vargane.markus.maria@pomau.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.pomaz.hu - 2022. január 24.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató a pályázati felhívást visszavonhatja, valamint a kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilváníthatja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon szerezhet.

