Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
Városigazgatási és Rendészeti Osztály
Közterület-felügyeleti Csoportjába
közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.
Ellátandó feladatok:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXII. törvény, valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII. 23.) önkormányzati rendelete alapján meghatározott közterület-felügyelői feladat és
hatáskörök ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
-

a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység 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;
közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a
közbiztonság és a közrend védelmében;
közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében;
közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;

-

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és
birtoklásának az ellenőrzése;

Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) önkormányzati
rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései irányadók.
Pályázati feltételek:
-

-

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati
szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület felügyelői vizsga.
A kinevezés feltétele egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999.
(XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak szerint.
Alkalmazási feltételek az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint.
Közterület-felügyelői vizsga hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a közterületfelügyelői képesítés megszerzését (a képesítés megszerzésének költségeit a munkáltató
átvállalja)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

Közterület-felügyelői vizsga
Közigazgatási alapvizsga
„B” kategóriás jogosítvány
Közterület-felügyeletnél, vagy rendészeti vonalon eltöltött jogviszony
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Próbaidő: hat hónap
A pályázathoz kötelezően csatolandó iratok:


Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (A
közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati
alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a






tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható
csak el. Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Polgármester
Hivatal/felhívások, aktualitások címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent
megjelölt jogszabály alapján kötelező.);
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak hitelt érdemlő
megkéréséről szóló bizonylat);
A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
fénymásolata;
A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betöltésének időpontja: 2019. június 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Märcz László igazgatóságvezető nyújt
(Tel.: 74/504-240).
A pályázat benyújtásának módja:



Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
Személyesen, zárt borítékban dr. Molnár Kata jegyző nevére, 7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.

A döntésre, az érvényesen pályázók közül kiválasztott pályázók személyes meghallgatása
után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók
részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:




Szekszárdi Vasárnap
www.szekszard.hu
kozigallas.gov.hu

