A Sajóládi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3572 Sajólád, Ady E. u 2.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az Önkormányzat beruházási és településüzemeltetési feladatainak tervezése, szervezése,
koordinálása. Közreműködés a pályázatok elkészítésében, a pályázatok megvalósításához
kapcsolódó közbeszerzések előkészítésében. A beruházások terveztetésének, műszaki
ütemezésének, kivitelezésének, ellenőrzésének megszervezése, lebonyolítása. A
közlekedésszervezés, út és közműépítések, a közterületek karbantartási, felújítási, fejlesztési
tevékenységének koordinálása. Közreműködés az ingatlanhasznosítási döntések
előkészítésében. Helyi építési szabályzat felülvizsgálatában közreműködés. Szakhatósági
vélemények, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások döntésre előkészítése,
környezetvédelmi, vízügyi hatósági ügyek intézése. Statisztikák elkészítése. Rendeltetési mód
változással kapcsolatos hatósági bizonyítványok ügyintézése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Sajóládi Polgármesteri Hivatal
szabályzatai, a fenntartó képviselő-testület rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
Magyar állampolgárság,
•
Cselekvőképesség,
•
Büntetlen előélet,
•
Középiskola/gimnázium, technikum, szakirányú műszaki végzettség,
•
B kategóriás jogosítvány
•
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Főiskola, építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség, vagy
település-fejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú szakképesítés,
•
Közigazgatási szervnél műszaki területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt adattartalommal
•
iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről
•
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, azt a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik.
•
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-86. §ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30
napon belül megszünteti
•
a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az előírt vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettség teljesítését
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Pozbai Zoltán polgármester nyújt, a
46/593-220-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Sajóládi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (3572 Sajólád, Ady E. u. 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1903/2021., valamint a
munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
•
Elektronikus úton a ph@sajolad.hu e-mail címen keresztül
•
Személyesen a Sajóládi Polgármesteri Hivatal részére ügyfélfogadási időben
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a kiválasztott pályázók
személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt a
polgármester véleményének a figyelembevételével. A kinevezés hat hónap próbaidő
kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
www.sajolad.hu
•
települési hirdetőtáblák
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajolad.hu honlapon
szerezhet.
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