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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Közterület-felügyelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 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 környezetvédelmében. Közterület-
felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása.Polgárőrséggel, 
rendőrséggel, gyepmesterrel, vadásztársasággal való együttműködés.

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: Velence

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): 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.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány
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Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok, Általános programok és képzések, m.n.s., a közszolgálati 
tisztviselők képesítési előírásairólszóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. 
pontja

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- helyismeret

- Egészségügyi és pszichikai alkalmasság

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

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

Egyéb pályázati előnyök:

- közigazgatási alapvizsga

- Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év tapasztalat

- Közterület-felügyelői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.17. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.27. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.velence.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.03.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.27.

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.
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