
 

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

településrendezési ügyintéző munkakör betöltésére pályázatot hirdet 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- büntetlen előélet,  

- cselekvőképesség, 

- felsőoktatásban szerzett építész szakmacsoportokba tartozó szakképesítés. 

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- szakmai tapasztalat építész- vagy településtervezői munkakörben, 

- felhasználói szintű informatikai (irodai és CAD) ismeretek, 

- önkormányzatnál településrendezési vagy építéshatósági munkakörben szerzett gyakorlat, 

- helyismeret Tatabánya és vonzáskörzete, illetve a megye vonatkozásában, 

- magas szintű kommunikációs és problémakezelési készség, 

- az angol nyelv középfokú aktív ismerete, 

- B kategóriás jogosítvány. 

A pályázathoz kérjük, mellékelje: 

- a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajzát, feltüntetve a 

szakmai tapasztalatot jelentő tevékenységek referencia listáját. 

- referencia személy ajánlását, 

- motivációs levelét, 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok fénymásolatát, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy, sikeres 

pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát átadja, 

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát, 

- adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát 

megismerhetik. 

Feladata: 

Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatala – Főépítészi Iroda szervezeti egységében  

- településrendezéssel és 

- településkép védelemmel összefüggő feladatok ellátása. 

Munkavégzés helye: 

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Főépítészi Iroda 

2800 Tatabánya, Fő tér 8. 

Illetmény: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Tatabánya MJV Polgármesteri 

Hivatalának Közszolgálati szabályzata és a 29/2016. (XI.29.) sz. Önkormányzati rendelet alapján kerül 

megállapításra. 

A kinevezés – helyettesítés idejére – határozott időtartamra (előreláthatólag 2 évre) szól. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. 

A pályázatot elektronikus úton a jegyzo@tatabanya.hu címre, vagy postai úton, esetleg személyesen egy 

példányban kérjük eljuttatni az alábbi címre: 

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

2800 Tatabánya, Fő tér 6. 

Dr. Berkovics Gergely jegyző 

Az e-mail tárgyába, ill. a borítékra kérjük, írja rá:  

„Pályázat településrendezési ügyintéző munkakörre 2 – 333 / 2018.” 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 10. 

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal. 

mailto:jegyzo@tatabanya.hu

