
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 

pályázatot hirdet 

építésügyi és műszaki ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

  

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 
31. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  

A községfejlesztéssel, településtervezéssel, településrendezéssel kapcsolatos feladatok      
ellátásának szervezése és e feladatokhoz kapcsolódó képviselő-testületi döntések előkészítése,         
valamint e tárgykörben hozott döntések végrehajtása. Az önkormányzati beruházások         
előkészítése, lebonyolítása, felügyelete. A közműszolgáltatókkal történő kapcsolattartás.       
Építéshatósági feladatok ellátása. 

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

- építésügyi és műszaki ügyi feladatkör 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről           
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek: 

● Magyar állampolgárság, 
● Cselekvőképesség, 
● Büntetlen előélet, 
● Közép vagy felsőfokú szakirányú végzettség (29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. 

melléklet 15 pont szerint) 
● az MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete, 
● Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



- Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalmú önéletrajz, 
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolat, 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igénylőlap, 
- nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők          

megismerhetik, 
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. október 7. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor jegyző nyújt, a 
33/505-635-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton vagy személyesen a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal címére történő          
megküldésével, benyújtásával (2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.), 

- elektronikus úton a tokodaltaro@tokodaltaro.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 3. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tokodaltaro.hu 
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