
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

Ercsi Város Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő, hat 

hónap próbaidő kikötésével.  

 

Ellátandó feladatok különösen:  

A közterület jogszerű használatának ellenőrzése; közreműködés a közterület védelmében,  a közrend 

és a közbiztonság védelmében,  az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó 

jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,  állat- egészségügyi és ebrendészeti feladatok 

ellátásában. 

 

A munkakör betöltésének feltételei:  

 

- Képesítési előírások a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) 

  Kormány rendelet 1. sz. melléklet I/13. pontjában meghatározott iskolai végzettséggel rendelkezik 

  13. Közterület-felügyelői feladatkör 

Az I. besorolási osztályban:  

főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; 

egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd  

intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű 

szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett 

szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga. 

A II. besorolási osztályban: 

rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában 

szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; 

középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi 

szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; 

középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. 

 
- Büntetlen előélet   

- Közigazgatási alapvizsga, illetve annak egy – középfokú végzettség esetén két – éven belüli 

  teljesítése  

- Magyar állampolgárság 

- Egészségügyi alkalmasság 

 

Előnyt jelent: Polgármesteri Hivatalban, illetve közterület-felügyeletnél hasonló munkakörben 

szerzett gyakorlat. 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint Ercsi Város Polgármesteri 

Hivatal  Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései alapján.    

 

 

 

 

 



A pályázat benyújtásának feltételei: 

A pályázatot zárt borítékban Ercsi Város Önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani (2451 Ercsi, Fő u. 

20.). 

Benyújtási határidő: 2015. március 31. 

Elbírálási határidő: 2015. április 16. 

Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja:  2015. május 4. 

 

A pályázat elbírálása: A pályázatok munkáltatói jogkörben kerülnek elbírálásra azok közül a 

pályázatok közül, melyek a pályázati felhívásnak maradéktalanul megfelelnek. Jegyző fenntartja a 

jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A sikertelenül, illetve az érvénytelenül 

pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. 

Az előírt képesítési előírások alól felmentés nem lehetséges. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- Részletes, fényképpel ellátott  szakmai önéletrajzot 

- Végzettséget, illetve szakképzettséget igazoló okiratok másolatát 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

- A munkakör ellátására vonatkozó rövid elképzelést 

 

A pályázati felhívás további közzétételének helye: www.ercsi.hu 

 

 

                                                                                                                      

 

 

Ercsi, 2015. február 20. 

 

http://www.ercsi.hu/

