
Polgárdi Polgármesteri Hivatal

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

pályázatot hirdet

Polgárdi Polgármesteri Hivatal 

közterület-felügyelő 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132. 

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

1. számú melléklet 30. pont „Közterület-felügyelői feladatkör" 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, a közterületen folytatott 
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése. 
Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, 
közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi 
önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,



• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, 
• B kategóriás jogosítvány, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közterület-felügyelői vizsga megléte 
• Önkormányzatnál hasonló munkakör betöltése - 1 év alatti szakmai tapasztalat 
• Közigazgatási alapvizsga megléte 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz 
• motivációs levél 
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okmányok 

másolata 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó 

igazolja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 
módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5§ (2)-(3) bekezdésében kizáró okok 
hatálya alatt nem áll 

• adatvédelmi és adatkezelési előírások betartása miatt kérjük az önéletrajzra, 
személyes adatokat tartalmazó dokumentumokra ráírni: Pályázói nyilatkozat: " 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Polgárdi Polgármesteri Hivatal az álláspályázat 
elbírálása céljára kezelje és tárolja a pályázatban megadott személyes 
adataimat." 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Anett (személyügyi 
ügyintéző) nyújt, a 06 22 576 230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Polgárdi Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (8154 Polgárdi, Batthyány utca 132. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9968/2019 , 
valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő . 

vagy
• Elektronikus úton dr. Zaccaria Beáta Lea (jegyző) részére a 

onkormanyzat@polgardi.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A 
kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 19. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közterület-felügyelői vizsga hiányában a munkáltató beiskolázza a kinevezett 
közterület-felügyelőt az alkalmazási feltételnek minősülő közterület-felügyelői vizsga 
próbaidő alatti megszerzése érdekében. A pályázati kiírás közzétevője a 
Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére 
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a 
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Nyomtatás


