
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Törökbálinti Városgondnokság  
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

műszaki ügyintéző 
munkakör betöltésére.  

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: 

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 74. 
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Önkormányzati tulajdonú közterületeken és a Városgondnokság által üzemeltetett intézmé-
nyekben, ingatlanokban jelentkező karbantartási, javítási és beruházási jellegű feladatok elő-
készítése, ellenőrzése és lebonyolítása. A közművekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, 
beleértve a közvilágítási, térvilágítási, díszvilágítási rendszereket is. Műszaki feladatokhoz 
kapcsolódó előterjesztések elkészítése. Pályázatokon, versenyeztetésekben és közbeszerzési 
eljárásokban történő közreműködés. Beérkező számlák ellenőrzése és igazolása. Elvégzett 
munkák térinformatikai rendszerben történő megjelenítése, módosítása. 

 
Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 

Pályázati feltételek: 

 Felsőfokú képesítés, műszaki végzettség,  

 felhasználói szintű MS Office-ismeretek (irodai alkalmazások), 

 B kategóriás jogosítvány, 

 cselekvőképesség,  

 büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása alkal-
mazás esetén). 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 építő- vagy gépészmérnöki végzettség, 

 hasonló területen szerzett gyakorlat,  

 jó kommunikációs készség szóban és írásban, 
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 közszférában szerzett tapasztalat, 

 kivitelezői gyakorlat, 

 műszaki ellenőri jogosultság, 

 energetikus gyakorlat, 

 költségvetés-készítő program ismerete, alkalmazása, 

 törökbálinti helyismeret. 
 
Elvárt kompetenciák: 

 csapatmunkára való készség, 

 ügyfélcentrikus hozzáállás. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz, 

 motivációs levél, 

 végzettséget tanúsító oklevélmásolatok. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2016. június 1. 
 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 elektronikus úton Martinné Rauscher Mária részére a rauscher.maria@torokbalint.hu 

ímélcímre vagy 

 postai úton a Törökbálinti Városgondnokság címére (2045 Törökbálint, Munkácsy  
Mihály utca 74. ). 

Kérjük, a borítékon, illetve az e-mailben tüntesse fel a pályázati adatbázisban szereplő  
azonosító számot: 20/2016, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.  
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki 
a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem 
felelnek meg a pályázati feltételeknek, késve adják be pályázatukat. A pályázat nyertese te-
lefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően 
pályázati anyagukat megsemmisítjük. 
 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2016. június 8. 
 

A pályázat közzétételének helye: 

 a Törökbálinti Városgondnokság hivatalos honlapja (www.tbvg.hu),  

 Törökbálint Város honlapja (www.torokbalint.hu), 

 a Nemzeti Közigazgatási Intézet által működtetett „A Közszféra Állásportálja” 
(https://kozigallas.gov.hu ). 

 

Törökbálint, 2016. május 11.  
Antal Jenő 

intézményvezető sk. 
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