Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Főépítész
munkakör betöltésére.
A munkakör betölthető:
a) határozatlan idejű, teljes munkaidőben foglalkoztatott közszolgálati jogviszony
keretében vagy
b) megbízásos jogviszony keretében.
A munkavégzés helye: 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.
Ellátandó feladatok:
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, helyi építési szabályzat,
szabályozási terv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelettel kapcsolatos
egyeztetési és tervezési ügyek, adminisztrációs munkák; helyi védelem alatt álló épületek
önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása;
tervtanácsi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása; településképi bejelentési
és kötelezési eljárással kapcsolatos feladatok; a polgármester jogkörébe tartozó hatósági
bizonyítványok kiállítása, telekalakítási szakhatósági állásfoglalások készítése; a feladatkörhöz
kötődő önkormányzati rendeletek előkészítésében való részvétel; településképi bejelentési és
településképi véleményezési eljárások előkészítése; településrendezési és településképi
tanácsadás, ügyfélfogadás; településrendezési eszközök előkészítése; településrendezési és
tervezői szerződések előkészítése, előterjesztések készítése; építészeti és értékvédelmi
vonatkozású és egyéb építésüggyel, településfejlesztéssel kapcsolatos jogszabályok
felülvizsgálatában és módosításában való szakértő szakmai részvétel.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm.rendelet 8.§ és 10.§-ában foglaltak
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Megbízásos jogviszony keretében a
felek megegyezésén alapuló díjazás.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• szakirányú felsőfokú végzettség: o építész mesterképzési szakon szerzett okleveles
építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, o településmérnöki
mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű
szakképzettség, építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség, o építészvagy településmérnök főiskolai szakképzettség.
• főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés, illetve ennek hiányában arra vonatkozó
kötelezettségvállalás, hogy a főépítészi vizsgát a jogszabályban meghatározott
határidőn belül (foglalkoztatására irányuló jogviszonya kezdetétől számított hat
hónapon belül) megszerzi
• a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában
szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség kizárása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• térinformatika - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szükség esetén az
egyenértékűség megállapíthatóságára vonatkozó igazolás [a főépítészi
tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) bekezdése
szerint],
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló
dokumentum
• főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, vagy a vizsga letételére
irányuló kötelezettségvállalás
• szakmai gyakorlat igazolása,
• a pályázó nyilatkozata a következőkről:
- az álláshely betöltésénél a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában
szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve
azokat a megbízás időpontjáig megszünteti;
- hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerjék;
- nyílt vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által történő elbírálását;
- a pályázó feladat ellátására irányuló megbízási díj igénye.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. május 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tósoki Imre polgármester vagy Dr.
Percze Tünde jegyző nyújt, a 0687538030/11 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/928/2022 ,
valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.
• Elektronikus úton Nagy Brigitta részére a nagy.brigitta@tihany.hu E-mail címen
keresztül
• Személyesen: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül érvényes pályázatot
benyújtó pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tihany.hu, www.balatonudvari.hu, www.aszofo.hu, www.balatonakali.hu 2022. március 11.

