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Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal

Településüzemeltetési- hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet: - I/14. Hatósági feladatkör, - I/32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.
Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat településüzemeltetési és egyéb műszaki feladatainak ellátásában való közreműködés. Önkormányzati
beruházások lebonyolításában való részvétel, az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében, írásában,
lebonyolításában való közreműködés. Írásos előterjesztésekkel, beszámolókkal tájékoztatókkal segíti a képviselő-testület munkáját,
döntéseit előkészíti. Ellátja az informatikával, tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat. Zalakomári Közös
Önkormányzati Hivatal feladat-és hatáskörébe utalt elsőfokú hatósági eljárások teljes körű lefolytatása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közreműködik a településrendezési tervek előkészítésében, gondozásában. Területfelhasználási, telekalakítási engedélyek
előkészítése. Közterület- foglalási engedélyek előkészítése, közterület-foglalás folyamatos ellenőrzése. Közterület felbontási
engedélyek előkészítése. Ebnyilvántartás felfektetése, vezetése, eboltások szervezése, lebonyolítása. Méhcsaládok nyilvántartása,
méhészek értesítése. Intézi a földügyekkel kapcsolatos hirdetményi feladatokat. A település közútjainak, járdáinak, közterületeinek
fenntartási-felújítási munkáinak előkészítése, lebonyolítás szervezése, valamint az önkormányzati intézmények felújítási, javítási,
karbantartási munkáinak lebonyolítása.
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,
Középiskola/gimnázium,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Főiskola, Műszaki végzettség,
•
Közigazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
Felhasználói szintű Informatikai gyakorlat- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
Közigazgatási alapvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti részletes önéletrajz.
Végzettséget igazoló okiratok másolata.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérésének igazolása..

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papné Szabó Mónika nyújt, a +3693/386-017/17. mellék -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8751
Zalakomár, Tavasz utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Z/2590/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Településüzemeltetési- hatósági ügyintéző.
•
Elektronikus úton Papné Szabó Mónika részére a jegyzo@zalakomar.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Papné Szabó Mónika, Zala megye, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalakomar.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás
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