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Nyírbátori Polgármesteri Hivatal

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

pályázatot hirdet

Nyírbátori Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Csoport

  
közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 30. pontja szerinti Közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közterület jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának ellenőrzése, szükséges intézkedések megtétele.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben rögzített feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés, közterület-felügyelői vizsga, vagy annak 12 hónapon belüli megszerzése,

•         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal.
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•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Kiválasztás esetén az eredeti okmányok
bemutatása

•         Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez történő hozzájárulásról

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 84- 86. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll
fenn.

•         a pályázó nyilatkozata arról - amennyiben nem rendelkezik közterület-felügyelői képesítéssel - hogy vállalja annak 12
hónapon belüli megszerzését.

•         90 napnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány,
•         motivációs levél.
•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy cselekvőképes, valamint a magyar állampolgárság meglétéről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Gábor nyújt, a +36703346196 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4300 Nyírbátor,

Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Önk/7312-
1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Nyírbátor Város Jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást
kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre. Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linken:
www.nyirbator.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki
Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


