Békés Város Polgármesteri Hivatala
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Békés Város Polgármesteri Hivatala

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, Békés város közigazgatási területe, .
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
30. Közterület-felügyelői feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterületek, épített és a természeti környezet rendjének és
tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések
hatékonyabb
megelőzése,megakadályozása,
szankcionálása,
az
önkormányzati vagyon védelme.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelő vizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
45/2012. (III.20.9 Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti
részletes szakmai önéletrajz,
végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
Hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással
összefüggésben történő kezeléséhez
Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyon-nyilatkozattételi eljárás
lefolytatását
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Lászlóné
nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Békés Város Polgármesteri Hivatala
címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZIK 16/2016. , valamint a munkakör
megnevezését: közterület-felügyelő.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap
próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Békés Megyei Hírlap - 2016. február 5.
www.bekesmatrix.hu - 2016. február 5.
A
munkáltatóval
kapcsolatban
további
www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.
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