
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda

Közterületfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

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

A 29/2012. (III.27.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontja alapján.

Ellátandó feladatok:

Közterületi járőrőzés, a közterületek jogszerű használatának, a közterületek rendjének,
köztisztaságának  ellenőrzése.  Közterület-felügyelői  hatáskörbe  tartozó  intézkedések
megtétele  (helyszíni  bírságolás,  feljelentés,  intézkedés  kezdeményezése).
Közreműködés  a  bűnmegelőzési  feladatok,  valamint  az  állat-egészségügyi  és
ebrendészeti feladatok ellátásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyelői feladatkör ellátása.
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Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról  szóló"  2011.  évi  CXCIX.  törvény,  valamint  a(z)  Lajosmizse  Város
Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  Polgármesteri  Hivatalban  foglalkoztatott
köztisztviselőket,  és  ügykezelőket  megillető  szociális,  jóléti,  kulturális  juttatásokról,
valamint  szociális  és  kegyeleti  támogatásokról  szóló  47/2005.  (XII.  22.)  rendelete
rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         Középiskola/gimnázium,
§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§         Minimum középfokú képesítés [a 29/2012. (III.27.) Korm.rendelet 1. számú

melléklet 13. pontjának megfelelő képesítés]

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§          Közterület-felügyelői  vagy  rendészeti  munkakörben  szerzett  szakmai

gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§          A 45/2012.  (III.20.)  Korm.  rendelet  1.  mellékletében  meghatározott
formátumú,  fényképes  önéletrajz.  Az  önéletrajz  formátum  használata
jogszabály alapján kötelező.

§         Három hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány.
§         Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
§         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. március 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 17.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  dr.  Balogh  László  nyújt,  a
76/457-575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Városház tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
I/1189/2014. , valamint a munkakör megnevezését: Közterületfelügyelő.
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  pályázatokat  Lajosmizse  Város  Jegyzője  bírálja  el  Lajosmizse  Város
Polgármesterének egyetértésével. Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A
pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Lajosmizse Város honlapja /www.lajosmizse.hu/ - 2014. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.lajosmizse.hu

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.lajosmizse.hu
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás
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