
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal  
                         

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

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal  
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 

 
beruházási ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. sz. Melléklet 32. pontja szerint: település-, terület- és vidékfejlesztési, település-
üzemeltetési feladatkör.  

Ellátandó feladatok: 

Kapcsolattartás a szakhatóságokkal, tervezőkkel, közmű üzemeltetőkkel, kivitelezőkkel.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Önkormányzat beruházási, fejlesztési feladatainak ellátása  

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Balatonfüredi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók.  

 

 

 



                         
Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság, 
- Cselekvőképesség, 
- Büntetlen előélet, 
- Főiskola, I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő 

szakcsoportba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési 
szakképesítés, 
II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai 
végzettség és műszaki szakképesítés, 

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
- B kategóriás jogosítvány,  
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

         

Elvárt kompetenciák:  

- Önálló munkavégzés, terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- A 45/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján készített fényképes, 
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i), 30 
napnál nem régebbi, a közszolgálati jogviszony létesítésére kiadott (Kttv. 39. § 
(1) bek.) erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalásáról, hozzájárulás az adatkezeléshez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kosler Zoltán osztályvezető nyújt, a 
+3687/581-235 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
- Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 

címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
1/1289/2018 , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.  

- Elektronikus úton Sáriné Horváth-Lamperth Nikoletta ügyintéző részére a 
hr@balatonfured.com E-mail címen keresztül  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
- Napló c. napilap 
- www.kozigallas.gov.hu 
-  

 
 Balatonfüred, 2018. február 6. 
  


