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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Műszaki ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás, felszólítás, 
előkészítése. Közterületek szabálytalan kialakítására vonatkozó intézkedés az építtető felé, 
kapcsolattartás a közterület-felügyelettel, szaktervezővel, építtetővel, illetékes hatósággal 
ügyintézés. Települési csapadékvíz elvezető rendszerek és közutak üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatok. Lakossági panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása. Adatszolgáltatások, 
beszámolók, dokumentációk elkészítése, kapcsolattartás a vízügyi hatósággal, közmű 
szolgáltatókkal. Közterületi kialakításra vonatkozóan a hatályos jogszabályi rendelkezések, útügyi 
és vízügyi szakmai utasítások betartása, betartatása. Részvétel a közútkezelőként engedélyezési 
és véleményezési eljárásokban. Közlekedési és víztelenítési szempontból rendezési tervek 
véleményezése, együttműködve a Főépítésszel. Önkormányzati épületek, utak, közművek 
építésével, működésével, fenntartásával, felújításával ás átalakításával kapcsolatos műszaki 
feladatok ellátása. Környezetvédelmi és természetvédelmi önkormányzati feladatok döntés 
előkészítése, végrehajtásának szervezése. Kommunális feladatellátásban kapcsolattartás az 
érintett intézményekkel. A tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi előterjesztések 
összeállítása. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések 
készítése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Sátoraljaújhely

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a 
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, 
Kossuth Lajos tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot:  ISU/3594/2023, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző. Elektronikus 
úton, dr. Terdik Sándor jegyző részére történő megküldéssel a jegyzo@satoraljaujhely.hu e-mail 
címre, az ISU/3594/2023 iktatószám feltüntetésével.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
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- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok, Általános műszaki (mérnöki) képzés, m.n.s., Középiskola

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Általános műszaki (mérnöki) 
képzés, m.n.s.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

- Szövegszerkesztő (pl. Word) - Alapszint

- Táblázatkezelő (pl. Excel) - Alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Probléma-megoldó készség (alap)

- Feladatteljesítés iránti elkötelezettség (ügyfélszolgálati)

- Eljárásrendi ismeretek (ügyintézői)

- Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett 
munka minőségéért (egyéb)

- Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- motivációs levél

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
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- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló 
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.29. 12:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.07. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Zemplén Televízió, Sátoraljaújhely Város 
honlapja (www.satoraljaujhely.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.10.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.13.

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


