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- ÁLLÁSHIRDETÉS - 
 

A Békés Megyei Kormányhivatal  
Állami Főépítészi Iroda 

TELEPÜLÉSÜGYI  SZAKÜGYINTÉZŐ 
álláshely betöltésére munkatársat keres. 

 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idő, 6 hónap próbaidővel. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős  
 
A munkavégzés helye: a Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda (5600 Békéscsaba, 
Derkovits sor 2.) 

 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. 
(II. 28.) MvM utasítás alapján ellátandó feladatkör: 
35. § Az Állami Főépítészi Iroda ellátja 
a) a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben, 
b) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben, 
c) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben, 
d) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, 
e) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben, 
f) a településkép védelméről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, 
valamint 
g) az egyéb jogszabályokban 
meghatározott feladatokat. 
 
Felsőfokú végzettséggel a feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

 Településrendezési eszközök és településrendezési tervek egyeztetésének készítésének és 
módosításának jogszabályban leírtaknak megfelelő véleményezési eljárásban való 
közreműködés  

 Az OTÉK-tól való eltérés engedélyezési eljárás  
 Birtokközpont kialakítás 
 Telekalakítási szakkérdés 
 Szakmai segítség nyújtás az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásához 
 Területi építészeti-műszaki és településrendezési tervtanács munkájában való részvétel 
 Településrendezési és településfejlesztési önkormányzati rendeletek nyilvántartása 
 Egyéb szakhatósági közreműködés. 
 Egyéb szakkérdés vizsgálatában való közreműködés. 
 Területrendezési hatósági eljárás  
 Településképi követelményekkel összefüggő megkeresések  

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 
Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
 
Az álláshely betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 
 büntetlen előélet, 
 cselekvőképesség, 



 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény, 
 a Kit. 82. § (9) bekezdése alapján hozzájárulás a védett állományi körbe való soroláshoz és 

megbízhatósági vizsgálathoz, 
 a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatot-

tak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. §-ban 
foglaltaknak való megfelelés, 

 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-ban foglalt összeférhetetlenségi előírásoknak való 
megfelelés, 

 Végzettség:  
Felsőoktatásban szerzett végzettség: 
okleveles építészmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, 
okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel 
egyenértékű településmérnöki), okleveles geográfus szakképzettség, jogi képzési területen 
szerzett jogász szakképzettség 

 
 Elvárt kompetenciák: 

 megbízhatóság, 
 felelősségvállalás, 
 problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség, 
 együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség, 
 pontosság, 
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret. 

 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

  „B” kategóriás vezetői engedély, 
 közigazgatási gyakorlat, 
 közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, 
 tartalékos katonai szolgálat vállalása és teljesítése, 
 tervezői és/vagy kivitelezői gyakorlat, 
 építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági területen szerzett szakmai gyakorlat, 
 építésügyi vizsga. 

 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal  
 három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, 
 szakképzettséget igazoló dokumentum másolata, 
 nyelvismeretet igazoló oklevél másolata, 
 motivációs levél, 
 nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, 
 hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, a benyújtott önéletrajz és annak 

mellékleteinek sokszorosításához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés alapján. 

 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 

 2022. február 11. 
 
Feladatellátás kezdete: 

 A jelentkezés elbírálását követően azonnal. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja:  
Postai úton: 



Békés Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 
Humánpolitikai Osztály 
5601 Békéscsaba, Pf. : 250 

 
és egyidejűleg elektronikus úton: 
 humanpolitika@bekes.gov.hu  
 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Településügyi szakügyintéző, BE/05/178-1/2022.” 
 
Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt Gömöri Beatrix állami főépítész nyújt a 
06/66/622-095, valamint a 06/30/647-0886 telefonszámon. 
 
 


