
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

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

pályázatot hirdet 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

 

közterület- felügyelő 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

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

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

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

Ellátandó feladatok: 

A 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 tisztviselők 

jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 



 min. középiskola/gimnázium; a 29/2012. (III.7.) Kormány rendelet alapján: 

felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban 

szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés; vagy 

közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 

közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-

felügyelői vizsga, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 B kategóriás jogosítvány, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 egészégügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálat, 

 a 2012. évi CXX. törvény 5. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés, 

 a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 39.§ (1) bekezdésében foglaltak 

szerinti kinevezés feltételeinek való megfelelés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 hasonló munkakörben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: 

  stressztűrő képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, 

 iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okirat másolata, 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-ának való 

megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához 

hozzájárul, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

84-85.§- ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem 

áll fenn, 

 a pályázó nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges 

munkaköri alkalmassági vizsgálatot vállalja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Glanz Zsuzsanna személyügyi 

ügyintéző nyújt, a 06-94-553-018 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•      Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Pf.23. ). Kérjük 



a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

Szt/5250-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: közterület- felügyelő. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembe vételével a 

kinevezési jogkör gyakorlója (jegyző) dönt. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő 

pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson 

vesznek részt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 10. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

 www.hivatal.szentgotthard.hu  2018. augusztus 10. 

 Szentgotthárd újság    2018. augusztus 10. 

 https://kozigallas.gov.hu  2018. augusztus 13. 

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hivatal.szentgotthard.hu 

honlapon szerezhet. 
  

  

 

https://kozigallas.gov.hu/

