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Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 74.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 30. Közterület-felügyelői feladatkör, II. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXII. törvény, valamint a helyi szabályozás
szerint a közterületek jogszerű, rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának,
a közterületen folytatott engedélyekhez illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött
tevékenységek ellenőrzése. A közterületek rendjének, tisztaságának ellenőrzése, a
szükséges és elégséges intézkedések megtétele, vétség esetén annak szankcionálása
a rendelkezésre álló eszközökkel. Közreműködés az épített- és természeti környezet
védelmében. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdés
a)-h) pontjaiban felsorolt felügyeleti feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben
meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
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A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Lepsény Nagyközségi
Önkormányzat köztisztviselőket érintő rendeletei rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy

középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai
végzettség és közterület-felügyelői vizsga, vagy nyilatkozat arról, hogy a
vizsgát a próbaidő alatt önerőből leteszi).,

•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Közigazgatási alapvizsga megléte.
•         Kutyavezető-vagyonőr képesítés vagy kutyavezetői szakképesítés.
•         Rendvédelmi területen vagy közterület-felügyelői területen eltöltött gyakorlat.
•         Rendészeti területen eltöltött gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti fényképes
önéletrajz

•         A kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása,
amely igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó
személy büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

•         Végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.
•         Nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról.
•         Nyilatkozat arról, hogy a közterület-felügyelői OKJ-s szakképzettség

hiányában a végzettséget a közszolgálati jogviszony létesítését követően a
próbaidőn belül önerőből megszerzi.

•         A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a
pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
84-85.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor
nem áll fenn.

•         Motivációs levél.
•         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 22.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Andrea nyújt, a
+36203160029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére

történő megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/392/2019. ,
valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.lepseny.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Nyomtatás


