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Nagyvázsony Község Önkormányzata

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

alapján
pályázatot hirdet

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál utca 96.

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

Közterület-felügyelő

Ellátandó feladatok:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (4)-(6) bekezdéseiben foglalt
feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4)-(6) bekezdéséiben,
valamint a közterület-felügyelet részére feladatot megállapító önkormányzati
rendeletekben foglalt teendők ellátása, többek között a közterület rendjére és
tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése,
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, a
közterületeken folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött
tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, közreműködik a közterület, az épített, a
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természeti környezet, az önkormányzati vagyon védelmében, a közösségi együttélésre
vonatkozó jogszabályok végrehajtásában, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok
végrehajtásának ellenőrzésében, az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok
ellátásában, a közúti közlekedéssel összefüggő feladatok ellátásában

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra,
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati
Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium,

•         hat hónapig terjedő próbaidő kerül kikötésre

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Nagyvázsonyi helyismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szinesi Erna Eszter nyújt, a
+3688/264-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Szinesi Erna Eszter részére a jegyzo@nagyvazsony.hu E-

mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.nagyvazsony.hu - 2021. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkarend három havi munkaidő keretben van meghatározva, havi szolgálati
beosztás alapján

 
 

Nyomtatás
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