
Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

pályázatot hirdet

Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3744 Múcsony, Fő út 2.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Petőfi Sándor út 2.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1 .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 30. pont (közterület-felügyelői feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése. Közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött
tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a
közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. A fenti feladatok ellátásához
szükséges adminisztratív ügyintézői tevékenység elvégzése.

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,
•         Középiskola/gimnázium, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7) Korm. rendelet

alapján 1. melléklet 30.pont meghatározott végzettség,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőfokú képesítés,



•         Közterület-felügyelő munkakör - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         Közterület-felügyelői szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz
•         Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
•         Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
•         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek,

illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urrné Gál Emese nyújt, a 06-20/431-3366 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3744 Múcsony,

Fő út 2 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MC1/4812-1/2020 ,
valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

•         Személyesen: Urrné Gál Emese, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3744 Múcsony, Fő út 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.mucsony.hu - 2020. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 30.

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

Vissza Nyomtatás


