Tata Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tata Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési csoport
projekt ügyintézı
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idıtartama:
határozott idejő (2 év) –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
A köztisztviselık képesítési elıírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltıje által ellátandó feladatkörök:
Településfejlesztési és rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok (1.sz. melléklet 19.)
Ellátandó feladatok:
- a pályázati anyagok, felhívások figyelése, elemzése, önkormányzati pályázati lehetıségek
vizsgálata arról beszámoló készítése; - az önkormányzat által meghatározott pályázatokhoz
szükséges mőszaki tervek elıkészítésében, engedélyeztetésében való közremőködés; - az
engedélyeztetéshez szükséges egyéb dokumentumok beszerzése, összeállítása; - pályázatíróval
kapcsolattartás; - a pályázat megvalósítása során lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz mőszaki
dokumentációk elıkészítése, részvétel az eljárásban; - feladatellátás a projektek
megvalósításában, pénzügyi elszámolásában;- kapcsolattartás a pályázat kiíró szervezetekkel;

A munkakörhöz tartozó fıbb tevékenységi körök:
pályázatok elıkészítéséhez, lebonyolításához, elszámolásához kapcsolódó, valamint útügyi
igazgatási feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselık jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:








Magyar állampolgárság,
Cselekvıképesség,
Büntetlen elıélet,
Fıiskola, mőszaki felsıoktatásban szerzett szakképzettség, ezen belül mélyépítı
vagy közlekedésmérnök,
Önkormányzat hivatalában eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
6 hónapos próbaidı kikötésével.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
 mőszaki területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 közigazgatási alapvizsga megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
érvényes erkölcsi bizonyítvány
szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tene Gáborné csoportvezetı nyújt, a
34/588-657 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Polgármesteri Hivatala címére történı
megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: I-501/2009., valamint a munkakör
megnevezését: projekt ügyintézı.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok értékelése során felállított rangsor alapján a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt. A pályázatok eredményérıl a döntést követı 8 napon belül a pályázók írásban
értesítést kapnak. A munkáltató a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet.

