
Velencei Polgármesteri Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Velencei Polgármesteri Hivatal 
 

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2481 Velence, Tópart utca 26 .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott
engedélyezéshez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület
rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése,
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében.
Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása.
Polgárőrséggel, rendőrséggel, gyepmesterrel, vadásztársasággal való együttműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 



•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pontja alapján:
Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és
közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és
közterületfelügyelői vizsga,,,

•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Egészségügyi és pszichikai alkalmasság
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Közigazgatási alapvizsga
•         Önkormányzatnál szerzett – legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
•         Közterület-felügyelői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat
•         Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz a 87/2019 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint
•         A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
•         90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.

törvény 42.§ (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésére jogosultak
általi megismeréséhez a pályázó hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a
0622/589-418 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/711/2022 , valamint a
munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

•         Elektronikus úton Hencs Fanni Ágnes humánpolitikai referens részére a
hencs.fanni@velence.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:



A kinevezéskor hat hónap próbaidő kerül kikötésre. A kinevezés feltétele a
bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány, amelyet a kinevezésig át kell adni a
munkáltatónak. A jelentkezésekkel kapcsolatban a Polgármester egyetértésével a
jegyző dönt. A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes
meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvántartásának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit kínálunk: - a 2011. évi CXCIX törvény előírásai szerint megállapított illetményt,
továbbá béren kívüli juttatásokat, - szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való
részvételi lehetőséget, valamint - magas minőségi színvonalú munkakörnyezet

 
 

Nyomtatás


