
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal  

                         

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

pályázatot hirdet 

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal  

Műszaki Osztály 

 

műszaki osztályvezető  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont "Település, terület- és vidékfejlesztési, 

település-üzemeltetési feladatkör"  

Ellátandó feladatok: 

Műszaki Osztály vezetése, munkájának szervezése, összehangolása, a végrehajtás ellenőrzése, 

az átruházott munkáltatói jogok gyakorlása. Városüzemeltetési, környezetvédelmi, 

természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, vízügyi, zaj- és rezgésvédelmi, talajvédelmi, 

védelmi igazgatási feladatok ellátása. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, 

köztisztasági ügyek. Közútkezelői és a közlekedési ágazati igazgatási feladatok, 

közterületbontások, közterület-használat, közmű hálózati feladatok. Településrendezési 

feladatok, a rendezési tervvel, annak készítésével, módosításával kapcsolatos feladatok, 

valamint településképi eljárások. Közterület-felügyelet, vagyongazdálkodás. Műszaki, 

építésügyi tárgyú előterjesztések, rendelet-tervezetek elkészítése. Beruházások, kivitelezés 

előkészítése, lebonyolítása, nyomon követése.  

 



A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, védelmi igazgatási, hulladékgazdálkodásai, 

közútkezelői, közmű-hálózati, településrendezési, közterület-felügyeleti, vagyongazdálkodási 

feladatok ellátása. Beruházások, kivitelezés előkészítése, lebonyolítása, nyomon követése. 

Képviselő-testület döntést igénylő ügyek előkészítése, előterjesztések elkészítése.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat az 

irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• Büntetlen előélet, 

• Egyetem,  

• B kategóriás jogosítvány,  

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• Műszaki mérnök, építészmérnök, településmérnök, gépészmérnök, 

építőmérnök, település-fejlesztési vagy vidékfejlesztési szakképzettség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Pályázatok előkészítésében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

• Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

• Kivitelezésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

• Vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.  

• Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete 

szerint  

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. október 3. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 19.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. ). Kérjük a borítékon 



feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/277-1/2022. 

valamint a munkakör megnevezését: műszaki osztályvezető.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A 

kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati 

felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A pályázat kiírója 

fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 23.  
 


