Enyingi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Enyingi Polgármesteri Hivatal
Hatósági -és Adóigazgatási Osztály
közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 30. pontja I. vagy II. besorolási osztálya szerinti
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Enying közigazgatási területén belül: - A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó
jogszabályok által előírt tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, illetve
szankcionálása (pl.: tiltott helyen, zöldterületen parkoló gépjárművek). - Közreműködés a
közterület, az épített- és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati
vagyon védelmében. - Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok
végrehajtásának ellenőrzésében (parkfenntartás, kézi hó- eltakarítás, stb.). - Közreműködés a
rendezvények helyszínének biztosításában. - Lakossági bejelentésekkel kapcsolatos feladatok.
- A fenti feladatok ellátásához szükséges adminisztratív ügyintézői tevékenység elvégzése,
statisztikák elkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Enying Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete, az Enyingi Polgármesteri Hivatal

Közszolgálati szabályzata, valamint a munkáltatói (kinevezési) jogkör gyakorlójának egyedi
döntései 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,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet szerinti egészségi, fizikai és
pszichikai alkalmasság,
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló
2012. évi CXX. törvény 5. §-a szerinti feltételeknek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú
szakképesítés,
•
Közterület-felügyelői, vagy rendvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
Közigazgatásban szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
Helyismeret
•
Közigazgatási alapvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

•
•

A pályázó nyilatkozata arról, a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a
pályázó anyagát megismerhetik,
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárással összefüggésben a
személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,
A 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz,
Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány - a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a kormányzati
szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a kinevezést megelőzően
hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a 39.
§ (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
Vezetői engedély másolata
A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró
ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi
büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

•

•

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Reiszné Korcsek Gabriella nyújt, a
06/70-684-8175 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak az Enyingi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/8419-1/2020,
valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
•
Elektronikus
úton
Reiszné
Korcsek
Gabriella
részére
a
titkarsag.pmhiv@enying.eu e-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
Enying Város Honlapja - 2020. szeptember 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a közterület felügyelői tisztségre
megfelelő pályázó kiválasztása, a pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán
alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban
foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát a 87/2019. (IV.23.)
Kormányrendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az adatokat a Titkársági és Humán Iroda
illetékes ügyintézői dolgozzák fel, valamint kizárólag ők és az elbírálásban részt vevők
ismerhetik meg. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben
a pályázati anyagukban külön nyilatkozatukban kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy későbbi
megüresedő pozíció betöltése érdekében, legfeljebb 6 hónapos időtartamra megőrzésre kerül.
Ezt követően azokat megsemmisítjük. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor
eredménytelen pályázat esetén, a pályázat anyaga - az elbírálást követően haladéktalanul részére visszaküldésre kerül.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enying.eu honlapon szerezhet.

•

